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 ه إخل..هلل الذى خلق األشياء بقدرت أوله احلمد
ترمجــة املــوىل أمحــد بــن ســليمان الشــهري  بــن كمــال ابشــا املتــو    

 شارة السلطان سـليم خـان ركـر كاتبـاري كهبـريه هبـذا املعـ   940سنه 
وقال مجعتاه منها ومل أقصد به إعانه املتمتـ  الـذى يرتكـمل املعاصـ  
بل قْصدتا إعانة من َقصارْت شهوته عن بلوغ نيته يف احلالل الذي 

سبمل لعمارة الدنيا وملا َكماَل َقٌسْمتاها ِقسَمنٌي ِقسم يشتمل علـى هو 
ثالثني اباب تتعلـق سسـرار الرجـال ومـا يقويهـا علـى البـاه مـن األ ويـة 
واألغذية والهباين يشـتمل علـى ثالثـني ابابري تتعلـق سسـرار النسـاء ومـا 

 يناسبها من الزينه...... إنتهى.
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 الذى خلق األشياء بقدرته وأتقنها بلطيف صـنعته و برهـا احلمد هلل

حبكمتـه  أمحــده علـى نعمتــه وأصـلى علــى يمـد خــري خليفتـه وعلــى 



آلــــه وصــــهبه وعاتــــه قــــال املنلــــف يــــذا الكتــــاب إنــــ  ملــــا رأيــــ  
الشــهوات كلهــا منومســة سبــاء البــاه و اعيــه إىل اهمــاع ورأيــ  أهــل 

كــل بلــد   عصــرو هــذا ومــا األقــدار وأرابب األمــوال ور ســاء أهــل  
تقدمــــه مــــن عصــــور أرمــــان عمهــــم مصــــروفه إىل معاشــــرة النســــوان 
وأحوايم متفرقة   بيوت القيان  ومل أر أحداري منهم خيلـو مـن عشـق 
املغنيــــه واســــتهتار راريــــه وغــــرا  بفاحشــــة عملــــ  أن معــــرفتهم  ــــا 
 انصرف  إليه شهواهتم وتتبعته نفوسهم مما جيعل نفعه وتعظـم فاددتـه
ــاب ومل أر أن أجعــل كتــا  هــذا  فــدعاين رلــ  إىل  ليــف هــذا الكت
مقصــوراري علــى أ ويــة البــاه فقــ  وقــد مجعتــه مــن الكتــمل املصــنفة يف 
الباه وغريه ككتاب الباه للنهل  وكتاب العرس والعـراد  للجـاح  
وكتـــاب القيـــان ألبـــن حاجـــمل النعمـــان وكتـــاب ا ي ـــا    أســـرار 

ــــ ــــاب جــــام  اللــــذة  ب ــــاب برجــــان النكــــا  وكت ن السمســــمات وكت
وجناحــمل وكتــاب املناكهــه واملفاصــة يف أصــناال اهمــاع وآ تــه لعــز 
الدين املسيه  فألف  ومجع  منها هذا الكتاب ومل أقصـد بتأليفـه  
كهبـــــرة الفســـــا  و مسلـــــمل ا ت و  إعانـــــة املتمتـــــ  الـــــذى يرتكـــــمل 
املعاص  ويستهل ماحر  هللا تعاىل بل قصدت به إعانة من قصرت 

ته عــن بلــوغ أمنيتــه   احلــالل الــذى هــو ســبمل لعمــارة الكــون شــهو 
تنــاكهوا تناســلوا فــ ت )بكهبــرة النســل لقولــه عليــه الصــالة والســال  

وملــا كمــل  ليفــه قســمته وجعلتــه  *(أابهــى بكــم األمــم يــو  القيامــة 
جزأين جزأ يشتمل على ثالثني ابابري تتعلق سسرار الرجال وما يقويها 

ة واألغذية واملعاجني واخلواص ومـا أشـبه رلـ  على الباه من األ وي
ممــا يقــف عليــه مــن مســال  هــذا الكتــاب واهــزء الهبــات يشــتمل علــى 



ثالثني ابابري تتعلق سسرار النساء وما يناسبهن مـن الزينـه واخل ـاابت 
وما خيصمل البدن وما يسمنه ومـا يطـول الشـعر ويسـو ه ومـا الـذي 

 نقلــ  عــنهن يف أمــر يســتجلب بــه مــو ات الرجــال واحلكــا ت الــي
البــاه ممــا شــر  شــهوة الســام  يــا ومــا قيــل فــيهن مــن ر  ة الشــهوة 
وقلتهــا ومــا نقــل عــنهن مــن ورقــة األلفــا  عنــد اهمــاع ممــا يزيــد يف 

بيتـه بكتـاب رجـوع )اللذة ويقوى الشهوة  وملا كمل  ليفه وتبويبه 
 وهذه ترمجه األبواب.  (الشيخ إىل صباه يف القوه على الباه

 وهللا املوفق للصواب وإليه املرج  واملآب.
 حليل وما يتعلق بذل  األمر.من اهزء األول يف ركر مزاج ا  {الباب األول}
ـــاين} ـــاب الهب ـــاه   {الب ـــذل  مـــن أمـــر الب ـــق ب ـــني ومـــا يتعل ـــاب }يف ركـــر مـــزاج ا ثن الب

ـــاه   {الهبالـــ  ـــذي شصـــل مـــن ا ســـراال يف اســـتعمال الب البـــاب }يف ركـــر ال ـــرر ال
فيمـا جيـمل  {الباب اخلام }يف تالحق ال رر احلا ث عن ا فراط يف الباه   {الراب 

يف  {البــاب الســا س}أن يســتعمل بعــد اهمــاع وتــدار  خطــاري مــن غلــمل عليــه الــ    
يف األوقـات  {البـاب السـاب }ركر مناف  الباه وما الذي نقل عن احلكماء يف رلـ   

يف مقدمـة  {البـاب الهبـامن}شـكاله آلي يستهمل فيهـا اهمـاع ومـد  النكـا  ور اءة أ
يف معرفــة األ ويــة املفــر ة  {البــاب التاسـ }يلـز  معرفتهــا ملــن أرا  تركيـمل أ ويــة الباه 

البـــاب }يف ركـــر األ ويـــة املركبـــة الزادـــدة يف البـــاه  {البـــاب العاشـــر}الزادـــدة يف البـــاه 
 يف {البـــــاب الهبـــــاين عشـــــر}يف معرفـــــة األرهـــــان الزادـــــدة يف البـــــاه   {احلـــــا ي عشـــــر

 ةيف ال ـماوت واأل ويـة واألمسليـ {الباب الهبال  عشـر}املسوحات الزاددة يف الباه  
البـاه }يف تركيـمل اهوارشـات الزادـدة يف البـاه  {الباب الرابـ  عشـر}الزاددة يف الباه  

يف السـفوفات  {البـاب السـا س عشـر}يف املربيات الزاددة يف الباه   {اخلام  عشر
البـــاب }يف تركيـــمل احلقـــن الزادـــد يف البـــاه  {الســـاب  عشـــرالبـــاب }الزادـــدة يف البـــاه  

يف تركيـمل  {البـاب العشـرون}يف احلمو ت والفتادـل الزادـدة يف البـاه   {الهبامن عشر
يف املشـــمومات الزادـــدة يف  {البـــاب احلـــا ي والعشـــرون}اللبـــاوت الزادـــدة يف البـــاه  

ـــــاين والعشـــــرون}البـــــاه  ـــــدة يف البـــــ {البـــــاب الهب ـــــ  }اه يف األغذيـــــة الزاد البـــــاب الهبال
يف ركـر  {الباب الراب  والعشـرون}يف ركر األشياء املنقصة لشهوة الباه  {والعشرون



ــه   ــد في ــة  {البــاب اخلــام  والعشــرون}مــا يطــول الــذكر ويغلظــه ويزي يف ركــر األ وي
يف ركــر األشــياء املعينــة علــى احلبــل  {البــاب الســا س والعشــرون}للجمــاع  ةامللــذر

البـــــاب التاســـــ  }يف ركـــــر اخلـــــواص الزادـــــدة يف البـــــاه  {ونالبـــــاب الهبـــــامن والعشـــــر }
يف  {البـاب الهبالثـون}يف ركر اخلوامت والطالسم واألبـاء املتتصـة ابلبـاه  {والعشرون

 تقاسيم أغراض الناس ويبتهم وعشقهم.
ملـــا خلـــق هللا تعـــاىل جـــل جاللـــه اللـــذات  {قـــال املنلـــف رمحـــه هللا}

لي يتم هبا النش ويكهبر هبا وقرهنا ابلشهوات جعل أف لها املناكح ا
النسل وكان من تف يله لذل  أنه ركره يف كتابه العزيز فقـال زريـن 
ـــاس  ـــني ز وكـــان أحـــق الن ـــاس حـــمل الشـــهوات مـــن النســـاء والبن للن
 حرار علم الباه وا ر    منه وا حتياط عليه امللو  والطبقة الـي 

لنســـاء تقـــرب مـــنهم مـــن خواصـــهم وإتبـــاعهم ملـــا يعاينونـــه مـــن أمـــر ا
ولكهبرة ما جيدونـه مـنهن وليكملـوا بـذل  سياسـة مـا ظهـر وليتميـزوا 
عـن العــوا  حبســن الاتيـمل واالفــة الصــني  وقـد وصــفنا يــم يف هــذا 
الكتـــاب مـــن علـــو  الفالســـفة ووـــارب احلكمـــاء وأقـــوال املتمتعـــني 
ابلباه وحكا هتم وما وصفه أصهاب علو  الباه يف كتبهم من خفـ  

ــاد  وعجيــمل امل ركبــات وغــامش األشــياء الــي يســتغ  هبــا مــن الطب
وأخبار القيان وما  ةنظر فيها عن غريها وركرو من احلكا ت الباهي

يهيج مجـاع مـن يريـد اهمـاع وينبـه شـهوته ويعينـه علـى لذتـه وركـرو 
مــن آ اب النســاء والرجــال ومــا يلــز  كــل أحــد مــنهم عنــد املباشــرة 

ا وأنواعهــــا وركــــرو وركــــرو شــــهوات والنســــاء والرجــــال وتقاســــيمه
أبـــواب اهمـــاع وصـــفاته وا ســـتلقاء وا ضـــطجاع والقيـــا  والقعـــو  
وصــفات اهمــاع الــذي   صبــل منــه املــرأة واهمــاع الــذي صبــل منــه 

 وصفة الرسل والسفارة واحملا ثة والقبل وغري رل  وهللا املوفق.



 
  {الباب األول يف ركر مزاج ا حليل}

صـاب تشـبه الرابمسـات ومـن عـرو  اعلم أن ا حليـل مركـمل مـن أع
وهذه الرابمسات اثبتة من عظم على أور ة جموفة لتمتلئ مـن البتـار 
عنــد احلاجــة ومــ  أصــل ا حليــل غــده تولــد منيــاري منشــأ غــري املــ  
املتولد يف ا ثنني ومنفعته أن ينصمل يف الذكر قليالري يف ثقـمل الـذكر 

الـدهن الـذي ليدف  حـدة البـول وحركتـه إرا مـر ابلـذكر وهـو  نزلـة 
ــإال تســرع إليــه آفــة مــن األشــياء احلــارة احلريفــة  ــه الع ــو ل يــدهن ب

ا نســان اهمــاع أصــابه حرقــه يف البــول ألن هــذا  أكهبــرولــذل  إرا 
إخـراج الف ـول املاديـة الـي  (أحـدعا)امل  يف  ولإلحليل منفعتـان 
ــة)يف الكبــد والعــرو  والكليتــني  إبالغــه املــ  أر الــرحم يف  (والهباني

وله واسـتدارته ورلـ  أن ا ثنـني يمـا مسـر  مـن الكبـد ومسـر  مـن مس
الدماغ ومسر  من القلمل ويصري إليهما من الكبـد    كهبـري ليجتمـ  
فيهما قـوة الغـذاء الـذي يكـون بـه النمـو ولتكـون الهبمـرة مهبـل الولـد 

اللـذين هبمـا احليـاة  احلركـةومن القلمل القـوه احليوانيـة لقبـول احلـ  
فــ را صــار إليهمــا مــن الكبــد     احلركــةو  ومــن الــدماغ قــوة احلــ 

أحالته إىل لوهنا ومسبعها فصار أبيش وتغذى  شاكلها وما كان غـري 
مشــاكل يــا صــار منيــاري فــ را اشــتد محيــه لــذع موضــعه منهــا فهميــ  
وجــذب  العــرو  املتصــل هبــا مــن الكبــد    كهبــري ومــن القلــمل هــواء  

شـــتا  إىل كهبـــري فريتفـــ  الـــذكر هبـــذا البتـــار ويصـــلمل وينتصـــمل وي
الـي  الف ـلةالولوج يف الفروج وإىل احلركة لينـتق  عنـه مـا فيـه مـن 

تشــعل احلــرارة وشمــى مجيــ  البــدن  احلركــةتلدغــه ابحلــ  واحلــرارة و 



لــذل  فــ را صركــ  أع ــاء ا نســان يهتــاج مجيــ  الرمسوبــة الــي يف 
ـــ  األع ـــاء املتشـــاهبة  ـــة اهوهريـــة مـــن مجي اهســـد فيجـــذب الرمسوب

العظا  والعصمل واللهم والشهم والعرو  وما سـوى األجزاء أع  
رلـــ  فـــ را اجتمــــ  املـــ  يف الـــدماغ نــــزل يف العـــرو  الـــي خلــــف 
ا رنني وإن انقطع  هذه العرو  انقط  ماء صاحبها ت ينزل املـ  
يف مخ عظم الظهر يف هذه الطريق ف را وصـل إىل مـخ عظـم الظهـر 

رل  خيرج مـن الق ـيمل  نزل إىل الكليتني ت يصري إىل ا ثنني فعند
ولي  جيـرى مـن جمـرى البـول لكـن لـه جمـرى آخـر غـري جمـرى البـول 

البتاريــة فيجــد عنــد رلــ  التهليــل  الف ــلةفتتهلــل بــذل  تلــ  
عظيمة آلن البدن كلـه يف تلـ  احلالـة شمـى ويلتهـمل  وراحةشديدة 

ــاري فــ را انفــش هــذه  يكــون يف اآلخــر مهبــل  الف ــلةوميتلــئ رــاراري رمسب
ن فاللــذة مشــيده للهيــوان رلــ  تقــدير العزيــز العلــيم ف ــلة احليــوا

مـرض األع ـاء  (أحـدها)فأما األعراض الي تعرض لإلنسـان ثالثـة 
الـي هـ   اآلليـةمـرض األع ـاء  (الهبـاين)املتشاهبة وهو فسا  املزاج 

تفر  ا تصال الذي هو الشق والقط   (والهبال ) والسدةالو ع  3
أو الكليتني فسا  مزاج يلهق يف عرض للدماغ أو القلمل أو الكبد 

ا حليل ضرر رل  آلن له من كل واحد من هذه مسرقاري تنبعـ  فيـه 
قــوة مــن قــوى هــذه األع ــاء ورلــ  أنــه إرا امتنــ  العصــمل الــذي 

من الدماغ امتن  ا حليل عن فعله ور ـا   احلركةين ى إليه احل  و 
كان  القوى سليمة ويعرض فسـا  وكـذل  إرا امتنعـ  القـوة الـي 

صل له من القلـمل وتـن ى إليـه احلـرارة الغريزيـة مل يسـتن ا حليـل ت
ومل يتهر  ومل يصـلمل وكـذل  إرا مل يصـل إليـه مـن العـرو  والكبـد 



واآلليتـــني مـــن الـــد  مـــا يغذيـــه نقصـــ  عنـــد رلـــ  شـــهوة ا حليـــل 
وأمتن  عن فعله ور ا كان  القـوى سـليمة ويعـرض فسـا  املـزاج يف 

يعـــرض ا حليـــل علـــة يقـــال يـــا  مـــزاج ا حليـــل في ـــر بفعلـــه وقـــد
بر شــيموس وهــو امتــدا  ا حليــل وانتفاخــه وارتفاعــه وصــالبته يف 
غــري وقتــه ومــن غــري إرا ة ا نســان وســبمل رلــ  رــار غلــي  رمســمل 
يتولــد يف جــوال عــرو  ا حليــل غــري البتــار الــذي يصــل إليــه قبــل 
احلـــرارة الغريزيـــة الـــي وـــرى مـــن القلـــمل فأمـــا األمـــراض واألعـــراض 

األور  والســدا  والشــق 3يــة ومــرض تفــر  ا تصــال الــذي هــو اآلل
والقطـــ  إرا عـــرض ا حليـــل فـــذل  ظـــاهر للهـــ  فأمـــا عـــالج مـــا 
ركروه مىت فسد فعـل ا حليـل فينظـران كـل رلـ  مـن قبـل الـدماغ 
أو من فقار الظهر عوجل الـدماغ وفقـار الظهـر وأن كـان سـببه فسـا  

ر الغريــزي إىل حالــة مــزاج حــدث ابلقلــمل عــوجل القلــمل ومــا يــر  احلــا
ف ن كان رل  من قبـل الكبـد أو املعـدة عـوجل الكبـد أو املعـدة آلن 
الكبد ت عف لسوء مزاج املعدة فتعاجل كل ما كان من فسا  املزاج 
مفــر اري رالفــه فمــا كــان حــاراري فبالبــار  ومــا كــان رمسبــاري فباليــاب  وأمــا 

ر اري فســا  املــزاج الــذي يعــرض يف نفــ  ا حليــل فيعــاجل إن كــان اب
والبان والق    مهبل  هن الرارق املستنة هان ابستعمال املروخ ابأل

و هــن الشــمل و هــن النــار ين ويكــون غــذا ه مــا كــان ســا اري مهبــل 
جــــوارع العنــــ  وجــــوارع  (مــــن األ ويــــة)الشــــوا  والقــــال  بتوابــــل 

املس  والشقاقل املرىب واهزر املرىب وما أشبه رل  ويعـاجل مـا كـان 
احلــار سن ميــرغ ا حليــل بــدهن البنفســج والــور   مــن فســا  املــزاج

ويشــرب لـــب البقــر أو لـــب إوث أو الطباشــري أو البـــزر قطــووري  ـــاء 



رل  ويعاجل ما  هوما أشبابر  ويطعم السفرجل املرىب واألملج املرىب 
عــرض مــن فســا  املــزاج اليــاب  ابلعمــل يف احلمــا  واملــروخ ابلــدهن 

والصــو  ويتجنــمل   ابحلميــةمســمل ومــا عــرض فيــه مــن ســوء املــزاج الر 
كهبـــرة الطعـــا  ويعـــاجل مـــا كـــان مـــن فســـا  املـــزاج احلـــار املنلـــف مـــ  
الف ـــــــل ابخليارشـــــــن  وأ رج فيقـــــــرا و ـــــــاء اهـــــــب وأ ر  فيقـــــــرا 

البطن ويعاجل ما كان من فسا  املـزاج البـار   يلني الذيوابلكنجبني 
املركمل م  الف ل ابحلبوب آلـي تسـتن وجـرج الف ـل مهبـل حـمل 

كبينج وما أشبهه ويعاجل ما ركرو مـن امتـدا  الـذكر وانتفاخـه مـن ال
غــري حركــة اهمــاع وغــري إرا ة منــه بــل مــن ريــح يتولــد مــن رمســوابت 
غليظــة لزجــه وحــرارة يســريه ابألشــياء الــي تــ   برفــق ورلــ  متصــل 
الشم  و هن الور  ي رب ابملاء البار  أو ابلشم  و هـن البـابونج 

لى الصلمل وتكـون األشـياء الـي يعـاجل هبـا ويوض  على املذاكري وع
ــه ويطعــم النيلــوقر ويكشــ   ســتونةلطيفــه مــن غــري أن تســتن  بين

مــذاب وهللا الشــايف لعبــا ه  العلــةوخيلــ  مــ  مسعامــه وبطعــم يف آخــر 
 وهو على كل ش ء قدير.

 {األنهبينيالباب الهباين يف ركر مزاج }
يطبتـان الـد   مولـدات للمـ  وأهنمـا األنهبينيقد قلنا فيما تقد  أن 

وجيعالنه منياري وأن امل  يقو  مقا  العنصر تكون اهنني ورل  ظاهر 
ألو مل نر أنهبى من ا وث ق  خرج منهـا املـ  حبـات لكـون تكـون 
احلبل إرا أستمس  فيهن امل  واملرأة ص  حبركة الرحم كأهنا تدب 

يف ووتم  قليالري وتن م إرا أستمس  فيها امل  ور ا أح  الرجـل 
ـــذكر إىل  اخـــل كاجتـــذاب  ـــذب ال بعـــش األوقـــات كـــأن الـــرحم وت



ومىت شر  حيوان حامل ترى الرحم منقب ة من ـمة وركـر  ةاحلجم
أفالمسون أن الرحم كأهنا حيـوان مشـتا  إىل التوليـد فلـذل  وتـذب 
املـــ  إليهـــا وصتـــوى عليـــه ومـــىت كانـــ  املـــرأة قريبـــه العهـــد ابنقطـــاع 

رلـ  تعلـق املـ  حـىت يـتم احلمـل  الطم  فـ ن الـرحم عنـد استفراغ
هو إرا كان غليظاري لزجـاري جـداري  الولدوامل  الذي ميكن أن يكون منه 

حىت شتمل التمد  الذي متد ه الرجم من مجي  جهاته فأما إرا كان 
رقيقــاري غــري لــزج ضــعيفاري ف نــه ينهــل ومــ  األنهبــى أر  وأبــر  مــن مــ  

ات ات  فمــ  األنهبــى الــذكر لكــن املنيــان يتمارجــان فيكــون منهمــا مــ
 األنهبيــنيفالــدليل علــى حــرارة  األنهبيــنيمالدــم ملــ  الــذكر وأمــا مــزاج 

شدة الشبق ويكون صاحبه منجباري وأكهبر أو  ه ركوراري ويكـون كهبـري 
غليظـة ويسـرع نباتـه والـدليل علـى بـر  مـزاج  العانة يل الشعر فيما 

ة رغبتــه يف ورقتــه وإبطــاء نباتــه وقلــ العانــةاألنهبيــني قلــة الشــعر علــى 
كهبـــرة   األنهبيـــنيالبـــاه ويكـــون أكهبـــر أو  ه إواثري والـــدليل علـــى رمسوبـــة 

املـ  ورقتـه والــدليل علـى يبســهما قلـة املـ  وغلظــه ومـىت اجتمعــ  
يف األنهبيـني حـرارة مـ  اليـب  كـان املـ  غليظـاري جـداري فكـان صــاحبها 
ة  باري جداري كهبري الشبق وكان احتالمه سريعاري ف ن اجتمع  مـ  احلـرار 

رمسوبة كهبرية كان الشعر كهبرياري ويكون امل  أكهبر وأغرر وتكون شهوة 
صاحمل هذا املزاج مهبل شهوة صاحمل املزاج احلار اليـاب  ويكـون 
املــزاج اليــاب  ضــرر لصــاحبه أقــل وصــاحمل هــذا املــزاج ر ــا أضــربه 

بــر  مــ  رمسوبــة كــان الشــعر يف  األنهبيــنيا متنــاع منــه فــ ن أجتمــ  يف 
النبات ويكـون قليـل الشـبق ويكـون إ راكـه بطيإـاري يسري أبطئ  العانة

ويكون رقيق املـ  ماديـاري وصـاحبه غـري منجـمل وأكهبـر أو  ه ا وث 



قليـل الشـبق بطـئ ا  را   همنـف ن أجتم  بر  مـ  يـب  كـان قليـل 
ـــل مـــزاج خيـــرج عـــن احلـــرارة  ـــيالري غليظـــاري فهـــذه   د ـــه قل ويكـــون مني

ة ف نــه يــنق  عــن قــوة البــاه املعتدلــة أمــا ابليــب  أو الــ   أو الرمسوبــ
احلــــا ث والســــبمل الــــذي عنــــه حــــدث  األنهبيــــنيوأمــــا  ليــــل مــــزاج 

ال عف عن الباه وحالتـه يف كهبرتـه وقلتـه وغلظتـه ورقتـه ف رـا يعـرال 
آن راكرة ورل  أن الرجل إرا كان عهده بنفسه قو ري على البـاه   ا

ت ضعف عنه نظر ف ن كان رل  من قبل أنه مسعن يف السن أو أحل 
علــى اهمــاع أو جفــاه مــده مسويلــة فينبغــ  أن يتفقــد املــ  فــ ن كــان 
أقل فالسـبمل يف رلـ  قلـة املـ  وإن كـان املـ  علـى املقـدار الـذي  
كان عليه فالسبمل يف رلـ  أن حرارتـه قلـ  ورلـ  أن كـان أغلـ  
فالســبمل يف رلــ  اليــب  وإن كــان أر  فالســبمل يف رلــ  الرمسوبــة 

 ةواألشـرب األمسعمـة ـده مـن فيعاجل كل صنف مـن هـذه األصـناال ب
فقد تبني أن نقصان القوة على الباه إرا مل يكـن عـن مـزاج  فاأل وية

مفرمسـاري ظــاهر ف مــا أن يكــون مـن قلــة املــ  وأمــا مـن قلــة احلــرارة فيــه 
 الــيصــنفان أحــدعا األشــياء  فهــ علــى البــاه  املقويــةوإمــا األشــياء 

األشــياء  والهبــاين املــ  انقــ مقــدار املــ  وشتــاج إليهــا إرا  يفتزيــد 
تســـتن املـــ  وتـــدره وشتـــاج إليهـــا إرا كانـــ  حرارتـــه ضـــعيفه  الـــي

ظـاهر البـدن  يلـ  يدره وي ره عن مقـر أوعيتـه إىل مـا فيهتاج إىل ما
تقطــ  ومتنــ  مــن البــاه صــنفان أحــدعا  الــيفقــد تبــني أن األشــياء 

يـ  ه وجيمـده وقـد يكـون  الـذيينق  املـ  واثنيهمـا  الذي الش ء
إما  اآللةالق يمل وضعف  واساخاء اآللةالباه ل عف  يفصان النق

الق يمل وهـو  يفأن يكون مولو  أو حا اثري من جن  الفاجل شدث 



لقلـة موافاتـه لنفسـه  ا سـاخاءيقال له عنني ور ـا كـان رلـ   الذي
 يستهســــنه بــــل يســــتقبهه ألن الــــنف  متيــــل إىل مــــا   الــــذيمهبــــل 

 تستهسنه وهتواه.
  {الباه يفشصل من ا سراال  الذي ركر ال رر يفالباب الهبال  }

ممـا ورلـ   اسـتعماله يفمن الناس من تغلـبهم شـهوة البـاه فيسـرفون 
و سيما من أعل التدبري  الغايةبعش األحوال ضرراري إىل  يف مي ره

قبله وبعده و  بعش األحوال ضرراري  ون رل  وقد ينتف  به البدن 
فيهصل له  الشهوةعليه من تغلبه فرأي  أن أركر م اره لإال يلز  

عليه أن يستعمل قبلـه وبعـده  ينبغ  الذيي ر ونذكر له التدبري  ما
يسـتهمل أن يكـون فيهـا أو يكـره ليكمـل  الـيواألحوال واألوقـات 

 الغريزيــة احلــرارةفنقــول أن ا حلــا  علــى اهمــاع يطفــئ  ا نتفــاعبــه 
عــن  جــةاخلار وتقــوى العــوارض  الطبيعيــةفت ــعف لــذل  األع ــاء 

ـــه  ـــذل  فيقـــل نشـــاط البـــدن وتقـــل حركات الطبيعـــة فتســـق  القـــوة ل
والكبـد بسـوء اي ـم فيهـا و  مجيـ  البـدن فيفسـد  املعدةوت عف 

الد  وتلني العرو  وهو أي اري ي ـعف البصـر ويـر  الشـعر األصـيل 
وي ـــعفه حـــىت أنـــه يـــورث الصـــل  وجيفـــف الـــد  وي ـــر ابلعصـــمل 

 والردـــةوي ـــر ابلصــدر  ا را يــةوضــعف احلركـــات  الرعشـــةويــورث 
وير  الكلـى ويهزيـا في ـعف لـذل  أكهبـر فاعليهـا فمـن كـان صـ  

 ينبغــ بطنــه وخاصــرته فلــذل   يفشراسـيفة ابلطبــ  نفــخ أعيــد رلـ  
ــــريح  ــــه حــــدوث القــــولنج الكــــادن مــــن ال ــــاه ومــــن يكــــون ب أن يتوف

وكان به وج  الور  واملفاصل هاجـه عليـه وأوهـه  البار ة ابألخالط
البطن والعـرو  أو حركـة  امتالءكان رل  منه على   فيه وخاصة إرا



 األمزجــةأو تعــمل شــديد وأبلــي املكايــد وأشــدها وأشــرها سصــهاب 
ف نه يسرع هبم إىل الـذبول وخاصـة الـذين  النهيفةواألبدان  اليابسة

 الرمسبـة العبـاهعروقهم م  رل  ضـيقه و مـا هم قليلـه فأمـا األبـدان 
أبعد  فه  البار ة األمزجةروى  العرو  القليلة الد  كأبدان ال يقة

روات العــرو   الســاخنةعــن الــذبول واهفــوال كهبــرياري وأمــا األجســا  
 يفأجـــل األبـــدان  فهـــ املمتلإـــة والـــدماء الكهبـــرية  الواســـعة اليابســـة

وأقلهـا  ر ري وكهبـري مـنهم ي ـرهم ا مسـا   اليابسـةا كهبار من الباه 
األعـــراض عـــن اهمـــاع م ـــره بينـــه ورلـــ  أنـــه شـــدث ضـــروابري مـــن 

ــــة ــــرأس وقلــــة   الر يإ ــــاء  الشــــهوةكالســــد  والــــدوار وثقــــل ال واألعب
الشـــــر   يفولكـــــن أريـــــد  نواألنهبيـــــاوالتمـــــد  ور ـــــا ور  الق ـــــيمل 

بــــدون أحــــدعا  النهيفــــةوالتطويــــل والتفصــــيل فــــأقول أن األبــــدان 
أو  الداكنـــةالزهـــر لـــني اهلـــد مـــادالري إىل  يلـــ  الـــذياألبـــيش اللـــون 

  مــنهم قليــل غلــي  وشــهوهتم للبــاه إىل فــامل الرصاصــيةأو  أخل ــره
وأعظــم   بســة ابر ةأمزجتهــا  الــياألبــدان  هــ هــو وهــذه  مــا القلــة

 احلمـرةمييـل إىل  الـذيالبدن  والهباينضرر على هذه األبدان اهماع 
والســوا  الواســـ  العـــرو  الكهبــري الـــد  الغلـــي  األعصـــاب واألواتر 

وإنعـاظهم سـري   هبـريةكوامل  من هـن ء قليـل غلـي  وشـهوهتم للبـاه  
والشـعر علـى  اليابسـة احلـارة األمزجـةم  قلـة منـيهم وهـم أصـهاب 

أبداهنم متكاثف وجلو هم صلبه خشنه وضـرر اهمـاع يـن ء بقـدر 
خيالطهـا مـن  سعة عـروقهم وكهبـرة  مـادهم وحلـومهم وأبـدان هـن ء  

بـدون  ةلـبواألبدان الع غليظةالشهم اآلشى نزر لطيف وهى صلبه 
املفاصل الـدقيق  اخلف األبيش السمني اللني اهلد واللهم  أحدعا



العرو  و  لونه عاجنته وامل  منه رقيق وكهبري وشهوهتم للبـاه قليلـه 
ي ـرهم  من البـاه إ  أنـه   الشهوةألن الشهم ال كل حيوان يقل 

ما حـد وه مـن قبـل وبـني  لكن على  و اليابسة األمزجة رووضرر 
 الــذيفــر  عظــيم ورلــ  أن الشــهيم هــو  قولنــا الشــهيم واللهــيم

تـــرى جهبتـــه عظيمـــه مـــن كهبـــرة الشـــهم كالنســـاء العظيمـــات الشـــهم 
 يفعبالتــه مــن اللهــم الصــهيح املنعقــد والـــد   الــذيم هــو يواللهــ

البـدن املشـرب حبمـرة  والهباين اللينة ا ختالطهن ء أكهبر منه روى 
  يكون أرهر اخلصيمل اللهم الصهيح الواس  العـرو  الذيوبياض 
واملــ   الرمسبـة احلــارة األمزجـةالــد  وهـو ألصــهاب  الظـاهرة الكهبـرية

ــــدل  ــــر معت ــــري  ةوالغلظــــ الرقــــةمــــنهم غزي ــــداهنم كهب ــــى أب والشــــعر عل
والفتذين ورل  يدل علـى  العانة  يل البدن مما أسفل يفخصوصاري 

  يلـ هن ء إىل البـاه كهبـري ممـا واشتيا حرارة مزاج األنهبيني ورمسوبتها 
مــزاج األنهبيــني ورمسوبتهــا  حــرارةورلــ  يــدل علــى  والفتــذين العانــة

ـــه  واشـــتيا  ـــاه كهبـــري وقـــوهتم علي وضـــرره يـــم  شـــديدةهـــن ء إىل الب
فعلــى هــذا خيتلــف ضــرر  ألبتــهيســريوهم الــذين يتــأرون بــا  اهمــاع 

 ينبغـ الباه ابلناس على  و أمزجتهم وسجياهتم وحببها  يفا سراال 
 النهيفـــةورو األبـــدان  يقـــد  عليـــه ويتوقـــف عنهمـــا املشـــايخ أن  

 فينبغـ عقبـه  واسـاخادهملتلـذرهم بـه  اهماع   يفوالذين يفرمسون 
يم أن شذروه حذر العدو املهل  ألنه يشيخ ويهر  ويسرع هبم إىل 

يعتا هــا وجــ  املفاصــل  والــيالعصــمل  ال ــعيفةايــر  فأمــا األبــدان 
ـــه يزيـــد  ـــوه وشـــذروه فـــ ن غلبـــ فينبغـــ أمراضـــهم  يفف ن تهم أن جيتنب

البــاب  يلــ  الــذيالبــاب  يففليســتدركوا  ــا  ــن واضــعوه  الشــهوة



ـــــني  يففـــــا فراط  وابهملـــــة اآليت ـــــدن وي ـــــر ابلعين ـــــاه خيلـــــق الب الب
 احلـــرارةواألعصـــاب ويـــنق  شـــهوة الغـــذاء وجيفـــف البـــدن ويطفـــئ 

ألنه يستفرغ من جـوهر الغـذاء في ـعف مـا  ي ـعف غـريه  الغريزية
وهر الـــرو  شـــيإاري كهبـــرياري وأكهبـــر ســـتفراغات ويســـتفرغ مـــن جـــمـــن ا 

اهماع من  ابجتنابال عف وأوىل الناس  يفالناس به تلذر أوقعهم 
وخفقـــات وغـــور عـــني  خفـــ يصـــيبه بعـــده رعـــده بـــر  وضـــيق نفـــ  

ضــعيف عليــل فــ ن تــر  اهمــاع  صــدرهورهــاب شــهوة الطعــا  ومــن 
وقـال أرسـطو املـدمن  املعـدةأوفق له ومن م ار اهماع أنه ي عف 

ي ــعف عينيــه وخاصــرته أمــا خاصــرته فال ــعف كلــه وأمــا  مــن البــاه
جيف بدنه وقـال كهبـرة اهمـاع وهـ  العينـني وترفـ   عيناه فلكهبرة ما

ا نسـان عنــد املـوت ألن اهمــاع واملـوت جيففــان   كمـا يــدر النـاظر  
أن جيام  إ  عند الشـبق ألنـه حينإـذ خيـرج ال ـار   ينبغ الدماغ و 

النــاف  كمــا أن مــن  الشــ ءنــه خيــرج مــن البــدن وإرا مل يكــن شــبق ف 
 شتــاج إىل أن يتقيــأ وأن تقيــأ ف نــه خيــرج مــن البــدن مــا بــه   الغهبيــان

تركــه أصــلح وخــروج املــ  والبــدن فــارغ أســهل وأســرع منــه والبــدن 
ـــنم  يفممتلـــئ ومـــن أســـرال علـــى نفســـه  ـــاه فليتـــدثر وليتســـتن وي الب
 يفوهـو والـرأس والعصـمل  والردـةلاج  قوته واهماع يتعمل الصدر 

ــراريأنــه ضــار مهلــ  قــال  اقــالو اخلريــف  ــاه  ال جربــ  فوجــدت الب
 اللهيةينق  من شعر احلاجبني والرأس وأشفار العينني ويكهبر شعر 

 وسادر البدن وينهبر شعر األجفان سريعاري.
ــاب الرابــ  } اهمــاع  يفعــن ا فــراط  ثال ــرر احلــا تالحــق  يفالب

  {قبل أن يعظم ويشتد



ماع أن يقل من خروج الد  والتعمل والتعريق شتاج من أكهبر من اه
يسـتن ويرمسـمل ويرفـه ويقـوى  احلما  وغريه ومييـل بتـدبريه إىل مـا يف

أن  فينبغــ  وخيلتلــهبدنــه ألن اهمــاع ينــزال الــد  وجيففــه وي ــعفه 
ـــد النـــو   يفيزيـــد  هـــان    والطيـــمل وا  والدعـــةالغـــذاء والشـــراب عن

ميد وحلـو  احلمـالن ويتدرج على ا كهبـار مـن اخلبـز السـ وا كتهال
وغلــ  معتــدل وليطيــمل مسبيتــه  حــالوةلــه  الــذيوالشــراب األمحــر 
 و  ماحلــاحام ــاري  بو  يشــر والــدار فلفــل  صــي ابلزجنبيــل والــدار 

و   السـتونة يفابملـاء العـذب املعتـدل  ا سـتهما  يفعفصـاري وليـز  
ويتـدرج إىل أن  معتدلـةويتنقل ابللور والسكر ويراتض ر ضـه   يعر 

 اخلــريينومــه و  ومسادــه وميــرخ بــدهن  يفم بعــد الطعــا  ويزيــد يســته
كالشــقاقل واهــور   املعتدلــةأو  هــن البــان و وعــا وركــل املربيــات 

كـــــاللورينج   الرمسبـــــةاألخبصـــــه  وركـــــلاخل ـــــراء  واحلبـــــةواألتـــــرج 
والعسـل والسـكر ويشـم التمـا  واملررجنـوع ومـا  والز بيةوالقطادف 

ن فــ ن  رى ابلشــم وضــ  منهــا أشــبههما مــن تنشــق بعــش األ هــا
ـــةســـتعطبها فـــ ن هـــو مـــال إىل بعـــش اعلـــى وفوخـــه أي ـــاري و   األغذي

 ابلصـبغة الرمسوبـةفاته مـن  ما استدر كلهو  الطري واهداء   اللطيفة
أبــر  كالســم  والبقــول  هــ  الــييصــبي هبــا وأن هــو مــال إىل  الــي

 ةواألشــربتنكــل قبلــه واحــده  الــيفاتــه ابألصــباغ  مجيــ  مــا اســتدر 
صـدث بــه عـن ا كهبــار  الــيتشــرب عليـه ولينظــر إىل األعـراض  الـي

مــن البــاه أكهبــر وأعظــم وأشــد مــن بــر  البــدن أو مــن يبســه أو مــن 
فيجعــل أكهبــر قصــده  الغريزيــةســقوط القــوة أو مــن هيجــان احلــرارة 

ـــدار   ـــه فيت ـــةمقاومـــة رلـــ  العـــرض أمـــا ســـقوط القـــوة عقب  ابألغذي



ونبيــــذ الزبيــــمل  الرشــــاينب كمــــاء اللهــــم الطيــــمل ابلشــــرا  الشــــريفة
واللطوخــات واللتــاخل ابملــاء البــار   الطيبــةابلعســل العتيــق واألابرج 

النــــدرة و  األبــــدان  يفوهــــذا إرــــا شــــدث عــــن ا كهبــــار مــــن البــــاه 
يعـرض فيهـا  الـيكأبـدان النـاقهني واملسـلولني و  األبـدان   ال عيفة

 ا لتـــذار يفـــرط عليهـــا الـــيالتهلـــل جـــداري كـــاحملمومني و  األبـــدان 
ــاه فينفــ  هــن ء  يابهمــاع كالعشــا  والبعيــد  ا غتســالالعهــد ابلب

الزمان أو الستن وإما ربول وسقومسها  احتملابملاء البار  جداري أن 
أن يتـــدثر وينـــا  قلـــيالري ت يعمـــد إىل الغـــذاء القليـــل الكميـــه  فينبغـــ 

الكهبري الغذاء كـالبيش النيم شـي  واخلبـز السـميد والكبـاب ومتـاء 
هــم والقليــل مــن الشــراب ت يتطيــمل وينــا  نومــاري كهبــرياري فــ ن رلــ  الل

شــدث علــى  الشــهوةيعيــد قوتــه إىل حايــا وهــذا النــوع مــن ســقوط 
البــاه أكهبــر مــن النــوع اآلخــر وشــدث كهبــرياري للمجــامعني علــى اهــوع 

الســـكون  ســـريعةفـــيعلم أهنـــا  الغريزيـــةوالتعـــمل وأمـــا هيجـــان احلـــرارة 
ن البدن عقمل سكوهنا أبر  مما كان قبل وتولد ال   سريعاري حىت يكو 

قريبـه  عتيقـةفيـه  سخالطهيجاهنا اللهم إ  أن يكون البدن مشتعالري 
 احلــرارةهـذه   ســتعمالاهمــاع جيـد  يففــ ن ا فـراط  ا لتهـابمـن 

 واحلالـة احلالـةوالقصـد مـن هـذه  للهركـةيقو  مقـا  السـبمل البـا ي 
أيـ  البـدن يعايـه عقـمل وفش ومـىت ر  احلرارةاألوىل أن يتقد  هذه 
للمرار األصفر ت  املسهلة ابألغذيةستفرغه ااهماع وفش فاحش ف

عد إىل ترمسيمل بدنـه ابلت يـد حـىت إرا سـكن رلـ  أمجـ  فأعـده إىل 
 يف الغايــــةفلــــيكن  الرمسبــــة البــــار ة األمزجــــةتــــدبريه وأمــــا أصــــهاب 

ممـا خيلـ   ابلصبغةتستينهم أكهبر وأغذيتهم تستن أما ابلطب  وأما 



كالزجنبيـــل   املســـتنةهبـــا مـــن التوابـــل وكـــذل  فليأخـــذ مـــن املربيـــات 
مهبل املهبرو  تليوس و وه ويشرب  احلارةوالفلفل املرىب واملعجووت 

فـ ن هـن ء  وابهملـةمن الشراب العتيق أو نبيذ العسل وهو أجـو  
يــــا  واحتمــــايمالبــــاه  س ويــــة املعروفــــة احلــــارة األ ويــــةشتــــاجون إىل 

وأمـا  البـار ةبقدر حـاجتهم وأحفـ  يـم مـن األمـراض  هبا وانتفاعهم
ـــل أن  ـــرمسيبهم وحفظهـــم قب ـــاب  فلـــيكن غرضـــ  ت املـــزاج احلـــار الي

من البقول  الرمسبة ابألغذيةورل  يكون  الغريزية احلرارةتشتعل هبم 
والبــيش واللــب احلليــمل  الطــريوالفواكــه وألــوان الطبــيخ والســم  

 املعتدلـةر  والتمـريخ ابأل هـان الكهبـري ابملـاء الفـاتر والبـا وا غتسال
وا كهبــار مــن شــرب الشــراب  ألبتــهوتــر  التعــمل واحلركــات والســهر 

فيــه عســل  نو  يكــو األبــيش الرقيــق ابملــزاج الكهبــري ونقيــ  الزبيــمل 
  املعتدلـةالامسيمل  الكهبرية األ ويةرخذونه من أ ويه الباه  ويكون ما
 وه مـن السـم  واملتتذ مـن اللـب والاجنبيـز ومـا النتالةك حساء 

مـــن  معمولـــةاملكبـــمل والبـــيش والنيوبرشـــ  وحلـــو  الرضـــ  وأصـــباغ 
اللــــب  يفاللــــور والســــكر وخبــــز الســــميد والتمــــر الســــمني املنقــــوع 

احلليمل ويستكهبر من أكل العنمل ف نه يرمسمل ترمسيباري كهبرياري يولد الد  
اهيد ويكون رل  سبباري لإلنعا  ويغزر املاء ويسل  به هـذا النهـو 

فقلمـا ي ـرهم البـاه   الرمسبة احلارة األمزجةري وأما أصهاب من التدب
وسـوء الفهـم  الكآبـةكهبرياري منهم ي ر هبم تركه حىت أهنـم شصـل يـم 

أع ـــاء  يفالـــرأس وور   يفووجـــ  وثقـــل و وران  الشـــهوةوســـقوط 
التناسل فمن حدث به مـن هـن ء بعـش هـذه األعـراض فليسـتعمل 

لبـاه ويصـيبهم مـن تركـه هـذه ومن هـن ء مـن يكهبـر ا اب عتدالالباه 



األعـــراض فـــ را هـــم أكهبـــروا ضـــعفوا جـــداري وســـقط  قـــوهتم وغـــارت 
 ا سـتمراروضـعف  الشـهوةأعينهم وأصاهبم خفقان الفنا  وبطـالن 

وإن ضبطوا أنفسهم وأمسكوا عن البـاه حـدث  هبـم  ر يإةوأعراض 
كهبـري وهـن ء هـم   احتال النو   يفركروها أو  وويم  الياألعراض 

ذين مزاج أع ادهم اتلف ومزاج التناسـل مـنهم حـار رمسـمل كهبـري ال
 ف ــــعيفةوأمــــا قلــــوهبم وأكبــــا هم وأ مغــــتهم  الغايــــة يفيولــــد املــــ  

لـه  وأمـا  املقللـةللمـ   اجملففـةابلعالجات  اأن يتعاهو  ينبغ وهن ء 
أن صفـــــ  علـــــيهم أمـــــزجتهم  فينبغـــــ  املعتدلـــــة األمزجـــــةأصـــــهاب 
وإر  قالتدبري املوافول واملشروب وسادر من األك املشاكلة ابألشياء

البــاه حبســمل  يفصــدث عــن ا فــراط  الــياألعــراض  يفقــد تكلمنــا 
صـدث أحيـاوري فنقـول أنـه قـد  الـي الغريبـةفلنذكر األعـراض  األمزجة

 ا رتعـاعيعرض لبعش النـاس رعـده بعـد اهمـاع صـدث مـن جـن  
اء مـــــن جـــــن  النـــــاقش فيســـــقى يـــــن ء اهـــــوارع املعجـــــون  ـــــ  

املررجنوع مـن نصـف  رهـم إىل  رهـم بقـدر قـوة املـرض فـ ن سـكن 
ـــــرر  فاســـــقهموإ   ـــــون وب ـــــاء احلمـــــار والقنطري  األرـــــرةاحلنظـــــل وقهب

للعصمل وميرخ منهم الدماغ ابملس  والعنـ   املنقية احملركةواألشياء 
 و هــــنومرخــــه بــــدهن القســــ   القاب ــــة احلــــارةواللبــــان والطيــــوب 

يعـرض لـبعش النـاس  وقـدل والناخنواه  النرجيل و هن السعد واألهب
يصــعد   ــرته إىل ر وســهم كاللهــمل فتفــور  ر يءبعــد اهمــاع رــار 

 ليشـــربونر وســـهم وتصـــدع وتظلـــم أعيـــنهم فهـــن ء إمـــا أن يكونـــوا 
الشراب ويقو  ايشربو الشراب إ  صرفاري ف هنهم عن رل  ومرهم أن 

ش ر وســهم رـــل اخلمــر واملـــاور  و هــن الـــور  ي ــرب بع ـــها بـــبع



غــذاءهم  فاجعــلويكــون اخلــل قلــيالري وإن أفــرط هــذا العــارض هبــم 
ــه  هوأكهبــر فيــاحلــامش كاحلصــر  والســما  واخلــل  مــن الكســفره ف ن

وف  من صعو  البتار إىل الرأس ومشمهم الكافور وأسعطهم بـدهن 
الــور  و ع علــى رأس املصــاب  هــن البنفســج ومــره أن يــدخل املــاء 

لنــو  والشــراب واحلمــا  مــدة فأمــا ويفــتح عينيــه فيــه ويكهبــر ا الصــايف
ــه عقبــه إعيــاء شــديد فليتــدثر ولي ــطج  علــى فــراع  مــن عــرض ل

ــل  ــنم قلــيالري ت ليأكــل غــذاء قلي ممــا يســهل نفــوره  الكفايــةومســئ ولي
ويعــاو  الــداثر والومســاء وليــنم نومــا مســويالري ف نــه يــذهمل عنــه ا عيــاء 

وأن بقــــى شــــئ مــــن رلــــ  قــــل أو كهبــــر  الطبيعيــــة احلالــــةويعــــو  إىل 
 فليستهم ت ركل ويشرب الشراب الصرال.

 {الباب اخلام  فيما جيمل أن يستعمل بعد اهماع}
ورلــ  أن ضــرر اهمــاع الكهبــري قــد شــدث إرا أســرال فيــه مــ  ســوء 

ويتبــ  رلــ  ضــعف القلــمل  احليــواينالتــدبري لنقصــان جــوهر الــرو  
واخلفقـــان وظلمـــة احلـــواس وســـقوط القـــوه والغشـــى ومجيـــ  أمـــراض 

دث علــى وجهــني أحــدعا غلبــه الــ   علــى مــزاج العصـمل ورلــ  شــ
وعالمة رل  صغر النبش وتفاوتـه  الغريزية احلرارةا نسان لنقصان 

األع ـــــاء والع ـــــل وأمســـــراال  يفوبطـــــنه وأن جيـــــد ا نســـــان بـــــر اري 
الــرأس والعنـق وثقــالري   يفمنشــأ العصـمل وأملـاري  يفاألعصـاب وتقلصـاري 

والد  وعالمة رل  تواتر  يةالبنوسوء  احلرارةتغري املزاج إىل  والهباين
بعـــد ســـكون حركـــة  التهـــاابوأن جيـــد ا نســـان  الســـرعةالنـــبش مـــ  
عقيمل الطعا  وتـدار  خطـا مـن غلـمل عليـه  واستهبقا اهماع وكرابري 

بعد أن يغـذى  ـاء اللهـم املـدقو   الرشاينال   أن يسقى الشراب 



قــد مســبخ حــىت وجــد فيــه مسعــم اللهــم م ــروابري بصــفرة البــيش  الــذي
ـــه مصـــ كالدارصـــي  والشـــقاقل والقرنفـــل ويشـــم   احلـــارةلهاري ابألفاوي

رادهـــة املســـ  ويســـتعمل مــــن  واء املســـ  املعـــروال ويكهبـــر مــــن 
احلم  ممزوجاري ابلشراب ويستهم ابملاء احلار وميرخ بدهن البابونج 

قويــه  املعــدةوالــور  واملصــطكا بعــد أن يــذاب اهميــ   وإن كانــ  
هزر إرا شـو  ويسـتعمل النـو  والسلجم وا املشويالبصل  استعمل
الطعـا  وأمـا مــن مـال بـه املـزاج إىل نـوع الــد   اسـتيفاءبعـد  والراحـة

صلل من  تر  عوض ما الي املطفإةاألشياء  استعمالف نه شتاج إىل 
ـــ  مهبـــل القـــرع  ـــب احللـــو  الـــذياملـــ  ورل أصـــلح مـــ  البـــيش والل

والكشـــ  املصـــلح مـــ  احلمـــ  واـــاخ الـــدجاج والـــديو  واملـــ  
وهو حار معتدل وحلواء السكر معدله ابخلشـتاع واللـور  املشوي

ــــه مــــر  اللهــــم اللطيــــف مــــ  مــــاء التفــــا   املقشــــور ويشــــرب فوق
هـذا  يفويستعمل اللور م  شئ يسري من خولنجان ف ن لـه خاصـية 
 اسـتعمالالباب فأما تدار  من تر  اهمـاع وهجـره وكـان معتـا  لـه 

فليســتعمل هــذا الــدواء املبــار   وإ   اتفــقاهمــاع فاملبــا رة إليــه أن 
ينخــذ بــزر الفنجنكتــ  وبــزر الســذاب مــ  الســكر ملــن كــان مزاجــه 
ابر اري ويســتعمل رلــ  يومــاري علــى الريــق ويالرمــه أنواعــاري عديــده وأمــا 
من كتان مزاجه حاراري ف ر البقله احلمقاء وبـرر اخلشـتاع مسـتهلباري 

 غذيــةاألمــ  شــراب الصــندل والرمــان وأقــراص الكــافور وإســتعمال 
احلام ـــة واملتلـــالت ومجيـــ  الفواكـــه احلام ـــه كالرمـــان واألجـــاس 

 يفومايشاكل رل  ويشد قطعة أسـرب علـى القطـن ويهجـر اللهـم 
وأما تدار  خطأ من إسـتعمله علـى اهـوع واخللـو مـن  األغذيةأكهبر 



اهمـاع وأن يتغـذى  يفالغذاء فيكون تدبريه كهبرياري كتدبري من أسرال 
ن غـــري    ويطـــبخ معـــه احلمـــ  ويســـتعمل  ـــاء اللهـــم املطبـــوخ مـــ

وأما تدار  ضرر اهماع على ا متالء ف نـه شـدث  الرشاينالشراب 
والفســـا  واللـــني  الرقـــةأن ينظـــران كـــان الغـــذاء إىل  فينبغـــ القـــولنج 

فليصــ  عليــه حــىت ينهــدر ويــ ر ويشــرب بعــد رلــ  مــاء احلمــ  
مل الكنـدر املطبوخ ممزوجاري بشئ من الشراب ف ن كفى وإ  فليسـتع

ويشــرب نقيــ  احلمــ  واهــالب مــ  شــئ مــن اليانســون واملصــطكا 
وإن كـــان الغـــذاء ممـــاثالري إىل الـــنفخ والـــر   وا نتقـــال ووجـــد عنـــده 

بعش األمعاء ونواحى األع اء فليشرب الكمون فـ ن  يفخن  وأمل 
إعتقــل الطبــ  را  ريــار شــن  يلــو   ــاء قــد مســبخ فيــه السبســتان 

لعجم وبرر اخلبارى واخلطمـى وأصـل السـوس بعـد والزبيمل املنزوع ا
أن يصفى على شئ من الاجنبني ومذاب العسل ونصف  رهم تربد 
وأمــا تــدار  خطــا مــن جــام  بعــد الفصــد فــ ن يســتعمل مــن اللهــم 

قد جعل معه شئ من  هن اخلروع والسـذاب وصـفار البـيش  الذي
ن النيم ش  م  حبه مس  ويطبخ التفا  واللهـم ابلشـراب بعـد أ

يعـــر  اللهـــم ابلبصـــل واحلمـــ  ويســـتعمل أ مغـــة الـــديو  بعـــد أن 
تســــم  ابملــــاء احلــــار وتعــــر  الــــر وس بــــدهن اآلس و هــــن الــــورو  
وشهم الـب  وأمـا تـدار  ضـرر اهمـاع مـ  الصـداع فهـو أن ي ـمد 
الرأس بلعاب بزر الكتان م  اهـالب وأمـا تـدار  ضـرر اهمـاع مـ  

م  بيـاض البـيش  الرمسبةرة العني ماء الكسف يفالرمد فهو أن يقطر 
وينا  العليـل مسـتلقياري يـ   الـرأس ابلصـندل ولعـاب بـزر قطـوو وأمـا 

ملـن إعـااه رلـ  أن  فينبغـ تدار  ضرراهماع ملن به وج  املفاصل 



ي ـــمد املفاصـــل املتأملـــه بـــ ر قطـــوو مـــ  اخلطمـــى واملاميهبـــا ويشـــد 
األســفل  يفالع ــو العـاىل إن كـان  يفاملفصـل املسـتقل إن كـان األمل 
املفاصـــل مجيعهـــا فليســـتعمل القـــئ  يفواليمـــ  لليســـرى وإن كـــان 

ويدهن الدماغ بدهن اآلس الومسـاري بـدهن اببـونج وأمـا تـدار  ضـرر 
فبـــأن متـــرخ أع ـــا هم بــــدهن  الرمسبــــة األمزجـــةاهمـــاع ألصـــهاب 

القس  واهنداب سا ويستعملو ماء اللهم القوى ممزوجاري ابلشـراب 
وأكــل اهوارشــات وشــهم   ســتهما االصــرال القــوى ويكهبــر مــن 

املس  والعن   ادماري وأما تدار  ضرر اهماع لصاحمل املزاج احلـار 
فهــو  ســتعمال اللــب احلليــمل مــ  العســل اليســري ومالرمــة الرفاهيــه 

وأمــا تــدار  ضــرر اهمــاع لصــاحمل املــزاج الرمســمل فيكــون  والدعــة
قــال   ســتعمال اهــوارع األترجــى ومعجــون الفالســفه والتغــذى ابل

واملطبتــات املطجنــات والــذبول أن يشــرب قــدحاري مــن مــاء العســل 
تقويـة البـدن بعـد اهمـاع وقـال ج يـل بـن  يفبقليل يوميـاري ف نـه غايـة 

لكل من فرغ من اهماع أن يشرب عقيبه قدحاري مـن  ينبغ رتيوش  
 ماء العسل ف نه ير  ماء الصلمل إىل حالته.

  {ركر مناف  الباه يفالباب السا س }
قد ركرو م ار الباه فلنذكر منافعه ورل  أن قوماري رعو أنه  ينف  

حـــال البيتـــه وهـــذا القـــول اـــالف ملـــا يظهـــر حســـا ويشـــهد  يفالبـــاه 
كتابــــه املعــــروال   يفبــــذل  بقــــراط وجــــالينوس فــــ ن جــــالينوس قــــال 

السا سه أن الشبان الكهبـريى املـ  منعـو  يف اآلليةبكتاب األع اء 
الفلســــفه وغريهــــا فــــ  ت أبــــداهنم أنفســــهم اهمــــاع ل ــــرب مــــن 

بــال ســبمل وعرضــ  يــم  الكآبــةوعســرت حركــاهتم ووقعــ  علــيهم 



املاليتوليا وقل  شهوهتم وفسد ه مهم وراي  رجـالري تـر  اهمـاع 
وكان قبل رل  جيام  جمامعه متواترة فنقص  شهوته للطعـا  وصـار 
ىل أن أكل القليل مل يستقرده فلزمتـه أعـراض املاليتوليـا فلمـا رجـ  إ

 الـراريأسرع األوقـات  وقـال  يفاهماع سكن  عنه هذهاألعراض 
املعروفة بغمر  العلةمن كان يكهبر ابهماع ت تركه ف نه ر ا عرض له 

 سيموس وهو تور  الذكر وأن يهيج معـه وجـ  شـديد ور ـا حـدث 
معــه تشــنج و  كتــاب أبزمييــا أن ا كهبــار مــن البــاه إرا كانــ  القــوة 

ــه ينفــ  مــن األمــراض املهبليــه وقــد قيــل أن املــ  إرا أكهبــر  معــه قوي
وتكــــاثف وســــجن يــــورث خفقــــان الفــــنا  وضــــيق الصــــدر وايــــوس 
والدوران والوج  املسمى إختنا  الرحم إرا شدث ابلدنيا عند فقد 

كتــاب   يفاهمـاع و عـالج ملـن بلـي منـه هـذا املبلي.وقـال جـالينوس 
ـــري مـــن  الشـــبان وقـــال الصـــناعه الصـــغريه إن اهمـــاع قـــد ينفـــ  لكهب

أوريناســــبوس أن اهمــــاع يفــــرغ ا مــــتالء وجيفــــف البــــدن ويكســــوه 
حالوة وجيلوالفكر الشـديد ويسـكن الغ ـمل وكـذل  هـو وفـ  مـن 
اهنـــون واملاليتوليـــا وهـــو عـــالج قـــوى مـــن األمـــراض العارضـــه مـــن 

 يفالـــبلغم ومـــن النـــاس مـــن يكهبـــر عليـــه أكلـــه وجيـــو  ه ـــمه وقـــال 
الشـــــديد وينقـــــل الـــــرأس إىل  موضـــــ  آخـــــر أن البـــــاه جيلـــــو الفكـــــر

 يفايدوءوالســـكون ويســـكن عشـــق العشـــا  وإن كـــان رلـــ  مـــنهم 
 يففيمتنــ  أن  يكــون فيــه منفعــه للبــدن  وابهملــةغــري مــن يهوونــه 

إرا كانـ  الطبيعـه  تصـن  شـيإاري ابمسـالري آلن املنـاف   ألبتـهمسرحه عند 
 يفصـــهة األبـــدان تكـــون بتمـــا  إعتـــدال املـــ   يفتكـــون منـــه  الـــي
ج األمــــراض فيكهبــــر مــــايكون فيــــه اب فــــراط منــــه مهبــــل وفيفــــه عــــال



 احلـارةفيـه البتـارات  الـذيا متالء وا عياء السدى وت يـد البـدن 
 الكهبـريةمن الرأس ومعلو  أن هذه املناف  إرا تكتسبها منـه ا بـدان 

فـــ ن تـــر   وابهملـــةالـــد  واملـــ  واحلـــراره والقـــوه وأمـــا غـــريهم فـــال 
كان كهبري امل  وخاصته إن كـان شـااب يـورث ثقـالري الباه ملن   استعمال

عرضــيه  حــرارةالبــدن ويكســبه  يفالــرأس وهوســا وقلقــاري وســتونه  يف
ويزيل ايم والفكر الر ئ وينف  مـن األعـراض البلغميـه والسـو اويه 
إحــدى النقــوص النافعــه والــذين مسبــادعهم مفرمســه احلــر والرمسوبــه إرا 

نــه ومــن أكهبــر مــن اهمــاع أمســكوا عــن اهمــاع أســرع  إلــيهم العفو 
فليقلـل مــن إخـراج الــد  ولــيكن اهمـاع عنــد تكـاثف املــ  وعالمتــه 
أن يهــيج ا نســان ومــن غــري نظــر إىل شــئ يهيجــه فــ را حصــل هــذا 

الفـنا  وضـيق  يفأن جيام  لإال يكسبه تكـاثف املـ  خفقـاو  فينبغ 
 الصدر وايوس والدوران.

يكـــره فيهــا اهمـــاع  يســتهمل أو الــياألوقـــات  يفالبــاب الســاب  }
  {والنكا  وأحواله ور اءة أشكاله

أن  فينبغــ رلــ  ألحــد  اتفــقأن  جيــام  علــى ا مــتالء ون  ينبغــ 
و يطفــو ت ينــا  بعــد  املعــدةيتهــر  بعــد قليــل ليســتفرغ الطعــا  مــن 

اهماع ما أمكنه و جيام  على اخللوه ف نه أضر وأشق على الطبيعه 
مل للـــذوابن والـــد  بـــل يكـــون عنـــد وأجلـــ الغريزيـــةوأفـــ  للهـــراره 

وتوســ   والهبــاينوإســتكمال اي ــم األول  املعــدةإ ــدار الطعــا  عــن 
أوادــل  يفاي ــم الهبالــ  ومــن النــاس مــن يكــون لــه مهبــل هــذا احلــال 

الليل فيكون أنف  ورلـ  أن النـو  الطويـل عقيبـه يرشـه ويقـا أي ـاري 
مل اهمـاع الرحم فيكون أجنمل حلصول الولد وجيمل أن جيتنـ يفامل  



بعــد الــتتم وبــ  ا ســتفراغات القويــه مــن القــئ وا ســهال وايي ــه 
والذرب الكادن  فعه وعند حركة البول والغاد  والفصد وجيـمل أن 

قد حرر  الذيالزمان والبلد احلارين وأجو  أوقاته الوق   يفجيتنمل 
أنته إرا أستعمله فيه بعد مـده يهجـر اهمـاع فيهـا جيـد صـهه وخفـه 

 احلـارةا رمنـه  يفحواس ويتوقا صـاحمل املـزاج اليـاب  نف  وركاء 
 يفوينبغــىت أن يقـــل منـــه  البـــار ةاألرمنـــه  يفوصــاحمل املـــزاج البــار  
وق  فسا  ايواء والـوابء واألمـراض  ألبتهالصيف واخلريف ويتوفاه 

الوابديه وشـذر أن يكـون قبلـه قـئ أو إسـهال أو خـروج    او عـر   
 يففراغ أو صداع مفرط و جيـام  كهبرياري أو ضرب من ضروب ا ست

ــه شــدث أوجــاع املفاصــل والــدماميل و وهــا مــن  حتالــة الســكر ف ن
األمــراض ألنــه ميــس الــرأس رارنيــا و يســتعمل علــى الغــي  و عقــمل 

هـذه األحـوال حـىت يسـق   يفالسهر الطويل وايم ألن ا كهبار منه 
مـن البـدن  حال الفر  املفـرط جـداري ألنـه كهبـري التهليـل يفالقوة و  

أعــدل  يففلــيكن  وابهملــةهــذه األحــوال حــىت شــدث منــه الغــ   يف
األوقات للبدن وأقلها عـوارض نفسـيه حـىت  شـ  ا نسـان حبـراره 

 يفجيــدها خارجــه عــن ا عتــدال و بــرو ة فــ ن  عــ  ال ــرورة إليــه 
بعش هذه األحوال فليكن البدن ستن أصلح من أن يكون البدن 

مفرمسه وأن يكون وهو قابـل للغـذاء  حرارةتكون ابر اري اللهم إ  أن 
أصلح من أن يكون والبدن خار  وكما أنه  ينبغى أن يكون عقـمل 
التعــمل والر ضـــه كــذل   ينبغـــى أن يكـــون عقــمل التعـــمل واحلمـــا  
و يشرب عقمل ا كهبـار منـه شـراابري صـافياري قـو ري إ  أن يكـون البـدن 

 صليل البدن جداري و ماء عقبه ي   ف را مل يكن ي   فال ألنه يزيد 



ابر اري جـداري ألنـه يرخـى اهسـد ويهــيج الـذبول والرعشـه ويـ   الكبــد 
ـــه ا ستســـقاء وهـــذه العـــوارض جتلـــف حبســـمل  ـــه خيـــاال من حـــىت أن

إختالفا كهبرياري ف ن ا كهبار مـن البـاه عقـمل الر ضـه والتعـمل  األمزجة
 إحتمـــا ري  األمزجـــةوأكهبـــر  الرمسبـــة األمزجـــةواهـــوع والعطـــش يـــذوى 

والرمسوبه ألهنما ما اتن للم   احلرارةالباه من كان مزاجه   ستعمال
 يفمسبيعــة الــد  وكــان واســ  العــرو  وكــذل  الــذين هــم  هــ وهــذه 

سلطان الد  من األحداث أشد شهوه من اهماع وهـم عليـه أقـوى 
واليبوسـه  احلـرارةوأضراره هبم اقل إرا أستكهبروا منه فاما من مسبيعته 

إ  أن  احلـرارةره الصـفراء فـ هنم يقـوون عليـه لغلبـة مزاج امل ه  الي
وفيــف أبــداهنم ويــن يهم إىل الســل  يفا كهبــار منــه ي ــرهم لز  تــة 

والــذبول و يتهيــأ يــم مــن إ مــاهنم مايتهيــأ ألصــهاب الــد  اليــاب  
مـــزاج املـــرة  هـــ  الـــيالغالـــمل علـــيهم وأمـــا مسبيعـــة الـــ و  واليبوســـه 

لباه آلهنـا ضـد مـزاج الـد  ور ـا قـوى السو اء ف هنا  تصلح لكهبرة ا
 يفتكهبـــر  الـــيأحـــدهم علـــى البـــاه قـــوة أع ـــاده واألرـــرة الر ضـــيه 

صاحمل هذه الطبيعه إ  أنه  يتهيأ له الـدوا  عليـه و يصـلح ررعـه 
مـزاج الـبلغم ف هنـا  تصـلح  هـ وال و ة  الرمسوبةللتوليد وأما مسبيعة 

اج أقــو ء و قــا رين لكهبــرة البــاه و يكــا  يوجــد أصــهاب هــذا املــز 
علــى إســتدامته وا كهبــار منــه بســبمل الــ و ة الغالبــه علــيهم ورخــاوة 

ملــن  فهــ أن يكــون النكــا  فيهــا  ينبغــ  الــياألعصــاب  فأمــا املــدة 
أرا  أن يسعمله  عتدال راتباري على الصهه إرا كهبر شـبقه وأشـتدت 

ــــل أو  غدغــــه ف نــــه إرا  يفشــــهوته وأحــــ  مــــن رلــــ   ــــه بتنمي بدن
وصح وأما من   واعتدالهذا الوق  خف البدن ونش   يف أستعمل



ــه مــ  رلــ  شــمل الهببــات علــى الصــهه  اللــذةكــان إىل  أميــل إ  أن
تغـري أو  الـنف  و  يف و  ربـو جيـد عقبـه ضـعفاري  مده   يففليكن 
إنزالــه فــ ن جــاور رلــ  الوقــ  والقــدر فقــد تــر  ا بقــاء  يفليبطــئ 

فـرط فيـه  ه فليسـتدر  مـابدنـ واضـطرب ألبتـهعلى الصـهه واحلفـ  
بنقصها كما وصفنا فبما تقد  من قولنا  ومن ر اءة أشكال اهماع 

جنبــه  يفأن اهمــاع مــن قيــا  ي ــمر ابلــور  وعلــى جنــمل ر ئ ملــن 
ع و ضعيف ومن قعو  يعسر معه خروج امل  ويورث وجـ  الكـال 

الق ــيمل وأحــد األشــكال إســـتلقاء  يفوالــبطن ور ــا أكســمل ورمـــاري 
الفـــرع الومسيإـــه وعلـــو الرجـــل عليهـــا وأن يكـــون وركهـــا  املـــرأه علـــى

 عالياري ماأمكن ف نه أجنمل وألذ لفاعل رل . 
معرفة مقدمة تلز  معرفتهـا ملـن أرا  تركيـمل أ ويـه  يفالباب الهبامن }

 {الباه
أعلـــم أن هللا تبـــار  وتعـــاىل ملـــا أرا  بقـــاء احليـــواوت خلـــق هميعهـــا 

وحبـمل  اللـذةه تكـون هبـا أع اء تتناسـل هبـا وركـمل فيهـا قـوة غريزيـ
ــنف  املســتعمله لتلــ  األع ــاء إســتعمايا وجعــل  اهمــاع  يفإىل ال

يشـاء هللا لـإال يكـره  الذيلذه عظيمه مقانه به  تفارقه إىل الوق  
الناس اهمتاع فينقطـ  التوالـد وملـا كـان التناسـل شتـاج إىل حيـوانني 

 ـــاء ركـــر وانهبـــى جعـــل ألحـــدعا أع ـــاء تصـــلح لقبـــول املـــ  وأع
 الـي الطبيعيـةا ليل فعـالري مسبيعيـاري كاألفعـال  يفتصلح  لغاده وركمل 

لســادر األع ـــاء ورلـــ  أنــه ســـاعة يريـــد ا نســان اهمـــاع ويتتيلـــه 
توعاري هتيج له ريح فتنهدر بغته إىل ا حليل من العرو  املتصـله بـه 

عصـــمل ا حليـــل اجملـــوال فينـــتفخ  يفالقلـــمل فتـــدخل تلـــ  الـــريح 



خلـق لــه  وإرـا  تيــه  الــذيكمــل عنـد رلــ  فعلـه ا حليـل ويقـو  في
قوة ا نعا  من القلمل ورل  أن القلـمل يرسـل الـرو  احليوانيـه إىل 

مـن الكبـد وقـد  الشـهوةمجي  اهسد ويقبل امل  من الـدماغ وتقبـل 
الناس من تقوى فيه الريح وتقل رمسوبته فيجد ا نعا  من  يفيوجد 

من ريح وفته فيتـرج املـ  غري إفراغ م  ويوجد من تكهبر رمسوبته 
ــاري  ــنع  و يفــرغ مني ــنع  ويوجــد مــن يشــتهى و ي مــن غــري إرا ه و ي
وكمــا أنــه يتــأ ى مــن العصــمل إىل الــدماغ قــوة احلــ  واحلركــه ومــن 

إىل  األنهبيـنيالشرايني قوة النبش واحلياه فكذا يتأرى مـن  يفالقلمل 
 الــذكور ســبمل التــذكري و  ا وث ســبمل يف هــ مجيــ  البــدن قــوة 

ولـذل  صـار مـن  كهبريةالتأني  ويتهر  منها إىل مجي  البدن حرارة  
خيصـــى و تنبـــ  لـــه حليـــه ويكـــون بدنـــه مـــ  هـــذا كلـــه كهبـــري الشـــعر 
وتكــون عروقــه مهبــال عــرو  النســاء و يشــتهى البــاه و تتــو  نفســه 
إليه فمن أجل أهنما يكسبان البـدن حـرارة وقـوة كمـا بيناعـا سـببان 

ذا أن القوه علـى البـاه إرـا صصـل بصـهة لبقاء اهن  فقد علمنا هب
ــــدايما  ــــه ألن فيهمــــا  احلــــرارة يفمــــزاج مــــزاج األنهبيــــني وإعت والرمسوب

يســتهل الــد  منيــاري بعــد أن يكــون  مــاري عبيطــاري وعلــى قــدر إعتــدايما 
والكهبـــره والقلـــه ورلـــ  مـــ  مشـــاركه  ةوالغلظـــ الرقـــة يفيكـــون املـــ  

نها يـن ى إىل الـذكر ا عتدال ألن كل ع و م يفاألع اء الرديسه 
مــن القــوه علــى قــدر إعتدالــه فالــدماغ يــن ى إليــه العصــمل وتكــون 
  يتــه إليــه رلــ  تعطيــه القــوة علــى احلــ   واحلركــه والقلــمل يــن ى 

متتلئ هبا واويفه والكبـد تـن ى إليـه  اليوالريح  الغريزية احلرارةإليه 
يــذه تصــل هبــا مــا ة الغــذاء إليــه ومــىت عــرض  الــيالعــرو  املمتلإــه 



األع ـاء فسـا  مـن سـوء مـزاج أو غـريه ضـعف  قـوة الـذكر ونقـ  
فعله  وإعلم أن نقصان الباه وقلته إما أن يكون مـن قلـة املـ  وإمـا 
أن يكون عن خروج مزاج هذه األع اء عن ا عتدال ف ن كان من 

واأل ويــه  األغذيــةكتـاىب هــذا مــن   يفقلـة املــ  فعالجــه  ــا أو نــذكره 
الباه وأن كان عن فسا  هذه األع اء الرديسه  يفده واملعاجني الزاد

فيداوى رل  الع و  ا يصلح مزاجه  وأما ر  ة الباه ف هنا صصـل 
مــن املطــاعم واملشــارب وحســن الر ضــه ملــن أرا  رلــ  فلــيعلم أنــه 
 بد وتم  فىالغذاء أو الدواء املستعمل لز  ة الباه ثـالث صـفات 

لغليظه الهبانيه أن يكون كهبـري الغـذاء أحداها أن يكون مولد للر   ا
ـــ ن  ـــ  املـــ  ف ـــدل احلـــرارة ليكـــون مالدمـــاري لطب ـــه أن يكـــون معت الهبالهب
إتفقـــ  هـــذه األوصـــاال الهبالثـــه غـــذاء واحـــد حصـــل منـــه املقصـــو  
واأللـــز  أن يركـــمل الـــدواء مـــن إثنـــني أو ثالثـــه أو مـــارا  علـــى رلـــ  

ىل  إعلـم الاكيمل إن شـاء هللا تعـا يفوسأضرب ل  مهبالري صذو عليه 
أن احلم  قد إجتمع  فيه األوصاال الهبالثه فيـه غـذاء كهبـري وهـو 
مــنفخ مولــد للــر   الغليظــه ومسبعــه مالدــم لطبــ  املــ  فلهــذا املعــ   

ــــداري  ــــيش النيم شــــ  إجتمعــــ  فيــــه  يفكــــان راد ــــاه وكــــذل  الب الب
األوصــاال الهبالثــه فيــه غــذاء كهبــري وهــو مــنفخ مولــد للــر   الغليظــه 

البــاه والبــاقال  يفاملــ  فلهــذا املعــ  كــان رادــداري ومسبعــه مالدــم لطبــ  
تـذهمل  فه إجتم  فيها وصفان كهبرة الغذاء وتوليد الر   الغليظه 

الباه وتقصر عن رل  إر مسبعها غـري مالدـم لطبـ   يفمذهمل مايزيد 
ملن يستعملها أن يدخل  فينبغ امل  ملا فيها من ال و  وقلة احلرارة 

ليصـــري مسبعهـــا مالدمـــا لطبـــ  املـــ   دلـــةمعتعليهـــا مايكســـبها حـــرارة 



البـــاه ورلـــ  سن ي ـــيف إليهـــا  يففتلهـــق حينإـــذ ابألشـــياء الزادـــده 
الـــدارفلفل والزجنبيـــل والدارصـــي  والشـــقاقل وغـــري رلـــ  ممـــا مسبعـــه 

وكـــذل  البصـــل إجتمـــ  فيـــه وصـــفان مـــن الهبالثـــه عـــا حـــار  احلـــرارة
ذهمل مولـده للـنفخ فهـو هبـا يـذهمل مـ كهبـريةرمسمل إجتم  فيـه ر    

الباه غري أنه يقصر عن رل  إر لي  فيه كهبرة غـذاء فـ   يفمايزيد 
أضيف إليه مافيه غذاء كهبـري شـهم احلـوىل وماشـاكله صـارمنه غـذاء 
مكهبر للم  وكذل  الصنوبر هو حار لني مولد للغذاء ولـي  مولـد 
للر   فمىت خل  به عقيد العنمل أو ماشاكله ممـا فيـه ر   منفتـه 

السـلجم واهـور  يفالباه وكذل  القول  يفري رادد صار منه غذاء كهب
على مهبالـه وتنسـيج  األ ويةواهرجري فلنعتمد ما ركروه و  تركيمل 

ـــه قـــال  ـــنفخ  الـــراريعلـــى منوال ـــر ال الـــبطن بغـــري أمل إشـــتد  يفإرا كهب
ا نعــــا  ومــــدمنو ركــــوب اخليــــل أقــــوى علــــى اخليــــل مــــن غــــريهم 

وأصــــهاب املــــرة والكهبريوالشــــعور أقــــوى علــــى البــــاه مــــن غــــريهم 
السو اء هتيج فيهم أكهبر بسبمل النفخ واملقعـدون أشـد مجاعـا لقـوة 

الشـتاء  يف البـار ةالبلـدان  يفشبقهم وتعرض شهوة اهماع للرجـال 
 والنساء ابل د.

  {الباه وغريها يفاملفر ه الزادده  األ ويةنع   يفالباب التاس  }
رحا واحلولنجـان وهى الدارفلفل والفلفل األبيش واألسو  والعاقر ق

واحللتي  والقس  احللوواملغات والفجل وق يمل العجل مـن البقـر 
وخصــى احلمــار الوحشــى والزجنبيــل ولــمل حــمل القطــن واألنيســون 
واخلشــتاع الرمســمل وبــرر األجنــرة والزعفــران وكلــى الســنقور واصــل 
السوس والبسباسه والقر مانـه والقالقـه وبـرر السـلجم وبـرر البطـيخ 



 الرمسبـــةمل احمللـــمل املقشـــور وبـــزر الكتـــان وبـــزر والعـــو  اينـــدى وحـــ
ـــزر اهـــرجري  ـــرج واحلشيشـــه املســـماه خصـــى الهبعلـــمل وب وقشـــر األت
ـــون والســـعد واملســـ  ونقـــا   ـــاء واهاوشـــري والشـــقاقل والغربي والقهب
األرخــر وســـنبل الطيـــمل واحلســـ  الرمســمل واليـــاب  وبـــرر الكرنـــمل 
ه وبــــزر ايليــــون وبــــزر الفجــــل وبــــزر الكــــراف  وحــــمل الــــزمل واحللبــــ

وخصوصــاري إرا عملــ  بعســل وجففــ  ومــن اللبــوب لــمل الصــنوبر 
اخل ــراء والفســتق والبنــد  واللــور احللــو  واحلبــةوألســنه العصــافري 

واهــور والنارجيــل ومــن الصــموغ الكهبــرياء واحللنيــ  ومــن القشــور 
ـــوب احلمـــ   اخلشـــتاع والقرفـــه والدارصـــي  واحلســـ  ومـــن احلب

هلنــار ومــن الفواكــه العنــمل والبــاقال واللوبيــا والقــرمسم والسمســم وا
والتـــني واملـــور الن ـــج ومـــن احليـــواوت ال ـــمل والـــورل والســـنقور 
وخصوصـــاري أصـــل رنبـــه وســـرته وكـــاله وملهـــه والكوســـج والســـم  

وبيش السـم  وبـيش  اجملففةاحلار والبان وا بل والسم  الصغار 
الــدجاج وبــيش العصــافري والــب  والفــراريج واحلمــالن مــ  امللــح... 

 فق  نه وكرمه ؛؛وهللا املو 
  {الباه يفاملركبه الزادده  األ ويةركر  يفالباب العاشر }
ـــج وبـــزر  يفيزيـــد  (صـــفة  واء) ـــزر رار ن ـــاه ويغـــزر املـــ  ينخـــذ ب الب

جـرجري مــن كــل واحـد اســه مهباقيــل يسـهقان ويعجنــان بلــب البقــر 
وشببان كالباقال وينخذ منه مهبقال ويدخل بعده احلما  وميرغ البدن 

صـفه )ما  رل وريـ  وعصـارة عنـمل الهبعلـمل ف نـه وفـ  جـداري احل يف
ينخذ من ماء البصل جزء ومن العسل جزآن يطبخ اهميـ   (أخرى

بنــار لينــه إىل أن يــذهمل مــاء البصــل وينخــذ مــن رلــ  العســل عنــد 



ـــــ  ألصـــــهاب  ـــــه وف ـــــان ف ن ـــــو  ملعقت ـــــار ة األمزجـــــةالن صـــــفة ) الب
جنــرة وفلفــل مــن كــل البــاه  ينخــذ عــاقراري وبــزر األ يفيزيــد  ( واءآخــر

مهبقــال وحلتيــ  نصــف مهبقــال وبــزر اهــزر الــ ى و اصــي  ورجنبيــل 
مدقوقــه وتعجــن بعســل  األ ويــةمــن كــل واحــده مهبقــا ن ومــ  هــذه 

عجيـمل يزيـد  (صـفه أخـرى)منزوع الرغوه وترف  الشربه منـه مهبقـال 
البــاه ينخــذ حســ   بــ  يــنعم ســهقه ويعصــر مــن مــاء احلســ   يف

الشـــم  حـــىت يشـــرب مهبـــل ورن  يفســـهو  الرمســـمل ويســـقى بـــه امل
الياب  ثالث مرات وينخذ منه ثالثة مهباقيل ورجنبيل مهبقا ن سـكر 
مس ر  اسه مهباقيل عاقر قرحاري مهبقال يـد  اهميـ  وينتـل ويعجـن 
بعسل منزوع الرغوه قد رىب فيه رجنبيل ويرفـ  الشـعريه منـه مهبقـا ن 

ينخـذ  (فه أخـرىصـ)معنـاه  يف اء فاتر ولـب حليـمل ف نـه  مهبـل لـه 
مــاء اهــرجريحىت يربــو وجيفــف ويغلــى بســمن البقــر  يفمحــ  ينقــ  

علـــى ورلينـــه وينخـــذ منـــه اســـة مهباقيـــل ومـــن بـــزر اهـــرجري وحـــمل 
الصــنوبر مــن كــل واحــد ثالثــه مهباقيــل ومــ  هــذه مســهوقه منتولــه 
وتعجن بعسل منزوع الرغوه ويلقى عليـه وهـو حـار  ارصـي  وقرفـه 

احــد مهبقــال وخيلــ  خلطــاري جيــداري ويرفــ  وقرنفــل ومصــطكا مــن كــل و 
ألفـه إبـن اهـزار ملـن قـل  (صـفةأخرى)الشربه منه مهبقا ن  ـاء حـار 

مجاعة وبطل  شهوته وهو وف  للمرمسوبني وملن بـر  مزاجـه وينخـذ 
من العاقر قرحاري والزجنبيل واألنيسون والكراو  مـن كـل واحـد سـبعه 

زر اهـرجري والنـا واه  راهم ومن بزر اخلريق وبزر البصل األبيش وب
من كل واحد رصبان يد  وينتل ويعجن بعسل منزوع  الرمسبةوبزر 

يعتصــر مــن  (وصــفه أخــرى)الرغــوة ويرفــ  ويســتعمل عنــد احلاجــه 



البصـــل نصـــف رمســـل بنصـــف رمســـل مـــاء ويطـــر  علـــى نصـــف رمســـل 
عسل ويطبخ على ور لينه إىل أن ينشف ماء البصل ويرفـ  وينخـذ 

ينخذ مـاء البصـل  (صفة أخرى)ف نه جيد  منه عند النو  قدر أوقيه
 يفاملعصور وماء اهرجري الرمسمل وبن وعسل ابلسويه وم  ووعل 

ــبعش وتطــبخ قلــيالري  الشــم  حــىت تغلــ  بعــد أن ي ــرب بع ــها ب
حــىت جــتل  بنارلينــه ويلعــق منــه أوقيتــني كــل يــو  ف نــه أبلــي مــايكون 

بـــزر صـــفه اخـــرى يقـــوى شـــهوة الرجـــال والنســـاء ينخـــذ مـــن )للبـــاه 
اهرجرياســــة مهباقيــــل بــــزر بقلــــه محقــــاء مهبقــــال ونصــــف يعجنــــان 
ويســـهقان بعســـل منـــزوع الرغـــوه ويســـتعمل ســـبعة أ   يغـــمل يومـــاري 

الباه   يفيزيد  (صفة  واء آخر)ويستعمل يوماري ف نه غاية فيماركرو 
ينخــذ جوربــو فاقلــه وبــزر اللفــ  و ار فلفــل وبــزر جــرجري وقرنفــل 

راث النبطــى ورجنبيــل وبسباســه ومــن  وخولنجــان وررالــور  وبــزر الكــ
كــل واحــد أربعــة مهباقيــل ومــ  هــذه منتولــه وتعجــن بعســل منــزوع 

صفة )الرغوه وترف  الشربه منه مهبقا ن بلب حليمل أو شراب حلو 
عجيـمل الفعـل يصـلح للملـو  ينخـذ عـو  وكـافور ورعفــران  (أخـرى

ــــو أو قرفــــه وقرنفــــل وصــــندل وســــعد و ارصــــي  وورمشــــ   وجورب
يطرج وبصـــل الفـــار وحلـــاء الغـــار وحلـــاء اصـــل الكـــ  وشـــا نج وشـــ

وخربق أسو  وسندروس وكنـدس مـن كـل واحـد أربعـه مهباقيـل سـكر 
مســ رر ورن نــانني مهبقــا ري يــد  كــل واحــد منهمــا علــى حدتــه وخيلــ  

إوء ويـا   يفاهميـ  ابلسـهق ويعجـن بعسـل منـزوع الرغـوه ويرفـ  
ــه مهبقــا ن  ــاء العســل  ســته أشــهر ويســتعمل بعــد رلــ  الشــربه من

 وف   رن هللا تعاىل.



  {الباه يفصفة األ هان الزادده  يفالباب احلا ى عشر }
مـــن رلـــ   هـــن النـــرج  و هـــن السوســـن و هـــن النـــار ين و هـــن 
األتــرج و هــن احلبــه اخل ــراء و هــن القســ  و هــن الرارقــى و هــن 
البان و هن الزنبق الرصاصى والـدهن املغسـول وأشـباه رلـ   وأمـا 

إرا أخل  معه شئ يسري من  هن النرج   اخلرييف ن  هن املركبه 
ــه الــور   وجيعــل معــه عــاقر قرحــاوبزر أجنــره وربيــمل جبــل ويــدع  ب
والــبطن واألنهبيــان والق ــيمل واملعــده وأســفل القــد  فــ ن رلــ  ينفــ  

البــاه نفعــاري عظيمــاري وكــذل  لــمل حــمل القطــن مــ   هــن الرارقــى  يف
ينخــــــذ  (رصــــــفه  هــــــن آخــــــ)يــــــدل  بــــــه مــــــاركروه ف نــــــه وفــــــ  

بنداب سـاوعاقر قرحـاري يســهقان ويـدافان بـدهن اليــابني ويـدل  بــه 
يــدهن هبــا الــذكر والعانــه واألنهبيــان والشــرج كــل يــو   (صــفه أخــرى)

يقوى الباه  عاقر قرحا  رهم فربيون نصف  رهم مس  برع  رهـم 
أوقيـــه  هـــن رنبـــق ويـــدهن بـــه مـــاركروه  يفيســـهق اهميـــ  ويـــداال 

ــه   خــذ القطــن (صــفه أخــرى) فرضــه ووعــل عليــه غمــرة مــاء وتغلي
علـــى ور لينـــه حـــىت ين ـــج وينطـــبخ ويبقـــى فيـــه لزوجـــه فـــ را أر ت 

فــ  هن منــه الق ــيمل وأســفل القــدمني فــ ن ركــر   ينــا   اســتعماله
يعني عل الباه ينخذ النمل الكبـار  (صفه أخرى)حىت ميسح ماعليه 

ل  قــاروره وجيعــل عليــه  هــن الزنبــق خــا يفيطــري جيعــل منــه  الــذي
ـــه ت ميســـح بـــذل   يفويلعقـــه  الشـــم  أو يطبتـــه حـــىت يتهـــرى في

 (صـــــفة  هـــــن أخـــــرى)الـــــدهن قدميـــــه وجيـــــام  ماشـــــاء هللا تعـــــاىل  
 ساخاء الـذكر وإبطـاء ا نـزال  ينخـذ فـوتنج مهبقـال يـداال بـدهن 

صــفة )رنبــق خــال  وميســح بــه ابمســن قدميــه عنــد النــو  ف نــه وفــ  



ل سـليمان الصـهراوى ينخذ ماده وعشرون رله مـن رـ ( هن أخرى
 يفقــارورة رجــاج ويصــمل عليــه  هــن رنبــق خــال  ويعلــق  يفووعــل 

الشم  أربعـني يومـاري ت خيـرج ويطـر  عليـه ثالثـه  راهـم عـاقر قرحـا 
وأ مغه ثالثه عصافري ركر ويطلى به الذكر والعانـه وأسـفل القـدمني 

قال عيسى بن على ينخـذ  (صفه أخرى)قوة الذكر ن  يفف نه يزيد 
عشــرة روبــري  يفركــر فيــزال مجيــ  ريشــه وهــو حــى ويطــر   عصــفور

تلدغــه حــىت ميــوت فــ را مــات يطــبخ مــن ســاعته بســمن البقــر حــىت 
قــارورة فـ را عمـ  ابهمــاع  يفيـذوب حلمـه مجيعــاري ويتهـرى ت يرفـ  

ف مسح علي  وحالبي  من رل  الدهن ف ن  ترى عجباري من كهبـرة 
لصـــهراوى مــــا  خـــذ مــــن النمـــل ا (صـــفه أخــــرى للـــدهن)اهمـــاع 

قــارورة بعــد معرفــة ورهنــا وت ــيف إليــه ورنــه مــاء  يفأحببــ  ووعلــه 
الشــم  أربعـني يومــا ت ينـزل ويــدهن رأس  يفبصـل العنصــل ويعلـق 

صــفه )ا حليــل ف نــه يــنع  إنعاظــاري قــو ري وودلــه املــرأه لــذه عظيمــه 
ينخذ عشر فلفالت بيش وتد  وعمـاري وتـداال بعسـل  ـل  (أخرى

نبــق عمــره ويــا  ســبعة أ   ت جيعــل بعــد رلــ  وجيعــل عليــه  هــن ر 
قــارورة وعنــد العمــل  خــذ منــه بــرأس إصــبع  وتــدهن بــه  يفالــدهن 

رأس الكمره ف ن املرأه  تص  عن اهماع مسرفة عني  والعاقر قرحاري 
ــه يســتن  ــه ف ن ــه الق ــيمل ومايلي إرا ســهق وجعــل  هــن ت  هــن ب

اهنداب سـا وينع  وكـذل  القسـ  ف نـه يفعـل هـذا الفعـل وكـذل  
يداال بدهن رنبق ويدهن به الذكر ف نه ينع  والغربيون أي ـاري يفعـل 
هذا الفعل لكنه ينرى املرأه حبرارته وتور  منـه الـرحم فتلهـق بـدهن 



البنفسج وشهم الدجاج وشـهم ا سـد إرا أريـمل و هـن بـه الـذكر 
 وقته. يفأنع  إنعاظاري شديداري 

 {الباه يف ةاملسوحات الزادد يفالباب الهبات عشر }
ميرخ به الق يف والعانه يقوى شهوة اهمـاع  ينخـذ  (صفة مسو )

مـن العـاقر قرحـا ومـن البسباسـه والــدار فلفـل مـن كـل واحـد مهبقــال 
ونصـــف قنـــه وفربيـــون مـــن كـــل واحـــد مهبقـــا ن  هـــن نـــرج  عشـــر 

ــةمهباقيــل مشــ  أبــيش أربعــة مهباقيــل تســهق  ويــذوب  اليابســة األ وي
 يف اليابســـة األ ويـــةيلقـــى عليـــه  الشـــم  مـــ  الـــدهن علـــى النـــار ت

البـاه عظـيم  يفا رابه ت يرف  وميرخ بـه الق ـيمل والعانـه ف نـه وفـ  
البـاه وا نعـا  ويسـتن الكلـى واملهبانـه ينخـذ  يفصفة مسو  يزيد )

عصــارة حشيشــة الكلــمل وهــى الفراســيون تــد  ابلــدهن ويســتعمل 
مرارة نور  الباه وا نعا  ينخذ يفميرخ به الذكر يزيد  (صفه مسو )

فهل وعسل منزوع الرغوة وقليل عاقرقرحاري يسـهق اهميـ  وميسـح 
يلطـخ بـه الـذكر املرخـى القليـل  (صفة أخرى)به ماركروه ف نه غايه 

القيــا  فيشــده  ينخــذ بــور  وشــئ مــن ريــ  فــيعجن بعســل منــزوع 
 (صفه أخرى)الرغوه ت يلطخ به الذكر وماحوله أ ماري ف نه عجيمل. 

ذاب وخيل  معه شـئ مـن أصـل النـرج  وشـئ ينخذ شهم تي  في
 خذ بزر   (صفه أخرى)عاقرقرحا وميويرج وميسح به الذكر ومايليه 

كــراث جــزء أو مــن الفلفــل جــزء يــدقان ويــنتالن ويعجنــان بعســل 
وإن  (صـــفه أخـــرى)أبـــيش ومتســـح بـــه املـــذاكري واملـــرا  ف نـــه ابلـــي 

طـن سهق لمل حمل القطن بدهن البان ومرخ به الـذكر والـور  والق



ــه يهــيج جــداري وفيمــا ركــروه   وا نهبيــني واملقعــده وأســفل القــدمني ف ن
 كفايه.

 {الباه يف ةصفة ال ما ات الزادد يفالباب الهبال  عشر }
اهماع ينخذ رما   الشهوةصفة  واء.. يقوى ا نعا  ويبع  على 

ق يمل ا بل وعاقرقرحاري وفربيون وفلفل أبـيش مـن كـل واحـد جـزء 
وتعجــن بشــراب عتيــق وي ــمدهبا الــذكر  وومــ  مســهوقه منتولــه

اهماع  يفيوض  على الظهر يزيد  (صفه أخرى)وا نهبيان ف نه وف  
ويقــوى ا نعــا  ينخــذ عاقرقرحــاري وفربيــون مــن كــل واحــد مهبقــا ن 
ونصـــف حلتيـــ  مهبقـــال وربـــ   هـــن بلســـان و هـــن قســـ  مـــن كـــل 
واحــد اســه مهباقيــل فلفــل وجوربــوا مــن كــل واحــد مهبقــا ن تســهق 

حــىت تصــري مهبــل ايبــاء وصــل ابأل هــان ومتــد علــى  اليابســة يــةاأل و 
 (صــفة مســالء أخــرى)خرقــه وتوضــ  علــى الظهــر ف نــه يــرى العجــمل 

وهــــو مســــالء علــــى الــــذكر يقــــوى اهمــــاع  خــــذ مــــن العــــاقر قرحــــا 
ماأحبب  فتدقه  قـاري جيـداري وعمـاري وتنتلـه ررقـه حريـر وتصـمل عليـه 

ووــام  مــاأر ت   هــن رنبــق خــال  وتطلــى بــه الق ــيمل واخلصــيتني
 خذ النمله رات األجنهه اخل ر فتلقى عليـه  (صفة مسالء أخرى)

الشم  سبعة أ   أو أكهبر ف را ر   يفمن الدهن الرارقى ووعلها 
فراش  ف  هن منه قدمي  ت من على قفا  ساعه ت جام  فـ را  يف

إكتفي  فشم احلبق وإ ل  به قدمي  ف را سـكن ف غسـله وإحـذر 
صــفة مســالء )بقى ا نعــا  فتبقــى كــذل  بقيــة هنــار  أن تغتســل مــا

تــذبح العصــافري ونقطــر  مهــا علــى  قيــق عــدس ووعــل منــه  (آخــر



بنا   ف را أر ت فأرب واحده منها ابلزي  وأمسل أحليل  و تطـأ 
 شإ . على األرض ف ن  وام  ما

  {للم  ةاهوارشات املكهبر  يفالباب الراب  عشر }
ملــ   ينخــذ ســنبل وقرفــه و ارفلفــل ا يفجــوارع يزيــد  (فمــن رلــ )

خــل اــر يومــا  يفو ارصــي  وفاقلــه مــن كــل واحــد مهبقــا ن ينقــ  
 ليله مقل أربعة مهباقيل مصـطكا مهبقـا ن نعنـاع  بـ  أربعـة مهباقيـل 
ســـ  مهبقـــال ونصـــف مســـ  ســـدس مهبقـــال ســـكر اســـه مهباقيـــل 

 األ ويـــةأنســـيون وبـــزر كـــرف  مـــن كـــل واحـــد مهبقـــال ومـــ  هـــذه 
وتعجــن بعســل منــزوع الرغــوه وتبســ  علــى جــا  مســهوقه منتولــه 

املقوى  (صفة جوارع التفا )وتقط  وتستعمل ف نه جيد ملا ركروه 
للباه ينخذ تفا  شامى مقشـر اخلـارج منقـى مـن الـداخل يطـبخ منـه 
اســة أرمســال بعــد غمــرة رمســة عشــر رمســال مــن املــاء حــىت ينشــف 

ى علـى املاء ت ينخـذ رمسـل عسـل ورمسـل سـكر ورمسـل مـاء ور  ويلقـ
التفـــا  ويغلـــى حـــىت ينعقـــد ت يلقـــى عليـــه رعفـــران وســـنبل وقرنفـــل 
و ارصــي  ورجنبيــل ومصــطكا مــن كــل واحــد مهبقــال لســان تورشــاى 

جـا   يفمهبقا ن عو  هندى ثالثة مهباقيل مسهوقه منتولـه ويبسـ  
صــــفة )البــــاه  يفويقطــــ  منــــه جيــــداري ملــــا ركــــروه يكهبــــر املــــ  ويزيــــد 

ورجنبيـــل  صـــي الطعـــا  ينخـــذ  ار  البـــاه ويشـــهى يفيزيـــد  (جـــوارع
وشــقاقل مــن كــل واحــد ثالثــه مهباقيــل خولنجــان إثــ  عشــر مهبقــا ري 
تـد  ا  ويـه وتنتــل وتعجـن بعســل منـزوع الرغـوه وتلــ  لتـاري جيــداري 

 إوء مزجج الشربه منه من مهبقال إىل مهبقالني. يفوترف  



 املقويـــةالبـــاه  يفنعـــ  املزبيـــات الزادـــده  يفالبـــاب اخلـــام  عشـــر }
 {ةلشهو ل

تلقى على  اليهذا الفصل بصفه األفاويل  يفأن نبتدئ أو   ينبغ 
املربيات مجيعها و تداال فيها ومىت خل  عنها مل يكـن يـا خاصـيه 
فيمــا ركــرو وهــى رجنيــل و ارصــي  وقرفــه وقرنفــل وهيــل وجــور بــوا 
ومصطكا وعو  هندى مـن كـل واحـد أوقيـه ورعفـران مهبقـال وسـكر 

 يفومــ  هــذه مســهوقه جريشــا ووعــل  مهبلــه مســ  نصــف مهبقــال
كـل يـو  ممـا  ـن راكـروه   يفصرة كتان وتشد متتلتالري ويلقـى منهـا 

املســـمن للكلــــى  (صـــفه الراســــن املـــرىب)نصـــف أوقيـــه لكــــل رمســـل 
والظهـــر احملـــر  لشـــهوه اهمـــاع  ينخـــذ عشـــرة أرمســـال راســـن يقطـــ  

 مـاء وملـح عشـرين يومـا ويغـري املـاء وامللـح يفمقدار ا صب  وينق  
قدر ويصـمل عليـه مـن املـاء  يفكل اسه أ   أو ثالثه أ   وعل   يف

ــة أرمســال ويغلــى عليــه غليــه واحــده حــىت  مــايغمره ومــن العســل ثالث
 يفيلــني ويقشــر ت يغلــى غليــه جيــده وتلقــى عليــه األقاويــه مصــرورة 

صـفة التفــا  )برنيــه إىل وقـ  احلاجـه  يفاخلرقـه كمـا وصـفنا ت يرفـ  
البــاه ينخــذ جــزر مســرى مل  يفعــده والقلــمل الزادــد املقــوى للم (املــرىب

قدر  يفيتصلمل قشره وإن كان  اخل قشره يتصلمل فيقشر وجيعل 
حجــارة ويصــمل عليــه عســل  ــل قــدوما يغمــره ويغلــى غليــه خفيفــه 

برنيه رجاج ويلقى عليه األقاويه ويتعاهد غسله كل اسه  يفوجيعل 
 هللا تعاىل.أ   ف نه عجيمل الفعل وف ... ملا ركروه  رن 

  {الباه يفالسفوفات الزادده  يفالباب السا س عشر }



صــــفة ســــفوال ينخــــذ أشــــقيل جيــــد مشــــوى وفانيــــذ  (فمــــن رلــــ )
وبوريــدان وحــمل الشــهدانج وألســنه العصــافري مــن كــل واحــد ثالثــه 
ـــزر  ـــزر اهـــرجري وب ـــزر البصـــل وب مهباقيـــل شـــقاقل مهبقـــال ونصـــف وب

ه منتولــه ويســف األجنــرة مــن كــل واحــد مهبقــا ن ومــ  هــذه مدقوقــ
منهــا مهبقــال ونصــف ويشــرب عليــه شــراب حلــو ممــزوج ف نــه وفــ  

البـاه  ينخـذ ألسـنة العصـافري وبـزر اهـرجري  يفيزيـد  (صفة سـفوال)
وبــزر اللفــ  مــن كــل واحــد مهبقــال يــد  اهميــ  ويســف منــه مهبقــال 

صـــفة )ويشــرب عليـــه شــراب حلـــو وعقيــد العنـــمل ف نــه جيـــد وفــ  
شر بي ات فتن ـج ت يقشـر وتنخـذ الباه ينخذ ع يفيزيد  (سفوال

قـــدر ويـــرض  يفصـــفرهتا مفتهـــه ووفـــف ت ينخـــذ لـــب بقـــر فيجعـــل 
اهرجري وي اال إىل اللب ويطبخ ويذر عليـه صـفار البـيش املـذكور 
وبعـــد أن يلـــ  بســـمن البقـــر ت يـــا  حـــىت يصـــري مهبـــل الســـفوال 

بــزر فجــل وبــزر أجنــرة  (صــفة ســفوال آخــر)فيســف منــه علــى الريــق 
من كل واحد سته  راهم قس  وعـاقر قرحـان مـن كـل وبزر جرجري 

واحد  رعان شقاقل ورجنبيل من كـل واحـد ثالثـه  راهـم خولنجـان 
عشرة  راهم نوعاري القوتنج برى وبستات من كل واحد اسه  راهم 

مـدقوقاري ويسـقى ثالثـة  األ ويـةيد  وينتل وخيل  معها قانيـذ بـورن 
ا الباب فعل عظيم فمن هذ يف راهم ميتتج  وأعلم أن اخلصى يا 

رلــــ  أن خصــــى العجــــل األصــــفر إرا ملهــــ  وجفــــ  وســــهق  
وإســـتف  أعانـــ  علـــى البـــاه  وركـــر الهبـــور ملـــح وجفـــف ت ســـهق 
وشــــرب منـــــه قــــدر احلمصـــــه او بشـــــراب أو لــــب أبـــــيش أو بـــــيش 
نيم ش  ف نه يفعـل فعـالري عجيبـاري وقيـل أن قلـمل ايدهـد إرا جفـف 



اه شــباري عجبــاري وقيـــل أن البـــ يفوســهق وشــرب ومسلــى بـــه ف نــه يزيــد 
خصية الهبعلمل اليم  إرا جفف  وسهق  وشرب منهـا  رهـم  ـاء 

 الباه ف فهم رل .  يفالتمر فعل  فعالري عجيباري من الز  ه 
  {الباه يفاحلقن الزادده  يفالباب الساب  عشر }

 ــن راكروهــا  بــد أن يتقــدمها حقــن تغســل  الــيإعلــم أن احلقــن 
صــفة )رلــ  لتكــون أســرع فعــالري فمــن رلــ   املعــى ت شــتقن هبــا بعــد

ينخذ اببونج وبزركتان وشمل وحلبـه مـن   (حقنه تغسل املعى وتنقيها
كل واحد سبعة مهباقيل وبطم وحس  أربعـة عشـرمهبقا ري وتـني مهبلهـا 
يطبخ رمسـه أرمسـال مـاء ويغلـى حـىت يبقـى رمسـل واحـد وينخـذ مـن 

مهبقا ري  هذا املاء بعد التصفيه نصف رمسل وي اال إليه اسة عشرة
لغســل  (صــفه أخــرى)شــ جا وســكر أمحــر ســبعة مهباقيــل وشــتقن بــه 

األمعاء ينخذ لعاب بـزر قطـوو ولعـاب احللبـه ومـاء السـلق املنعصـر 
ولعـــاب اخلطميـــه مـــن كـــل واحـــد عشـــره مهباقيـــل ت شـــل فيـــه اســـة 
مهباقيــل بــور  واســه مهباقيــل ســكر أمحــر وعشــرة مهباقيــل شــريج ت 

 شقن ف نه جيد.
  {احلمو ت والفتادل الزادده يفامن عشر الباب الهب}
فيـه سـب  فوادـد يقـوى الـذكر ويفـتح األوعيـه  (صفة معجون اللنلـن)

ويكهبــر ا نعــا   الشــهوة يفويقــوى أعصــاب الــدماغ والبصــر ويزيــد 
غــري فجــه  شــديدةوشبــمل الرجــال إىل النســاء وخيــرج النطفــه بلــذه 

ال أنسـون لنلن غري مهبقوب وبسد من كل واحد منهمـا مهبقـ (ينخذ)
وهبمــن أبــيش مــن كــل واحــد منهمــا ثلهبــاري مهبقــال أســارون ومصــطكى 
من كل واحـد أربعـة مهباقيـل كـاكنج وأصـول اللـبالب مـن كـل واحـد 



نصف مهبقـال صـمي وكهبـرياري مـن كـل واحـد سـدس مهبقـال ومـ  هـذه 
مسهوقه منتوله وتعجن  هبلها عسالري منـزوع الرغـوه ويرفـ   األ وية

النو  ورن مهبقال  اء فـاتر و  وقـ  إوء رجاجى ويستعمل عند  يف
فيــــه إرا  (صــــفة معجــــون الســــليته)اهمــــاع ف نــــه وفــــ  ملــــاركروه  

ثـــالث فوادـــد إحـــداها أن املـــرأه  صبـــل الهبانيـــه أنـــه شبـــمل  اســـتعمل
الرجــال إىل النســاء الهبالهبــه  ي ــعف املســتعمل لــه مــن كهبــرة اهمــاع 

ب وهـــو بـــزر اخلشـــتاع  رعـــان ونصـــف مـــرارة شـــبوط وبـــزر ســـذا
ولنلن وقهباء احلمار من كل واحد  رعان بزر خيار قهباء وبـزر نعنـاع 
وبزر بطيخ من كـل واحـد نصـف  رهـم صـعا فارسـى وكـافور يغلـى 
غليات ت تشرب منه خرقة كتان وعند احلاجه نقط  قطعاري وتتهمـل 

 قبل رل  بيو  وليله ف نه ي يق ويطيمل. 
  {الباه يفتركيمل اللباوت الزادده  يفالباب العشرون }
الباه وا نعا  حىت تلقيها من فم  مـن إمـالء  يفتزيد  (صفة لبانه)

الشيخ عبد العزيـز الـدري  وركـر أن مصـر كـانوا يسـتعملوهنا ينخـذ 
مــن قشــر الــبالرر أوقيــه تقــ  ابلقــ  وتغمــر بزيــ  الــبطم وينخــذ 
عشـرة  راهــم لبــان ركـر يســهق ويلقــى عليــه ويطـبخ بنــار لينــه حــىت 

مـــن احلمـــو ت الصـــفراء رانـــق لكـــل أوقيـــه منـــه ينعقـــد ويلقـــى عليـــه 
رجاجة ويصمي منه عند احلاجه  رهم والدرهم منه يكفـى  يفوجيعل 

اهمـــاع عظيمـــه  خـــذ قشـــر  يف (صـــفة لبانـــه أخـــرى)لـــهبالث مـــرات 
الـــبالرر القوقـــات تقرضـــه صـــغار ت ت ـــيف إليـــه لكـــل عشـــرين منـــه 

الـــبطم قـــدر وتغمـــره بربـــ   يفعشـــرين  رعـــاري لبـــاوري ركـــر أو صطـــه 
وت ــيف إليــه لكــل أوقيــه مــن الــدواء نصــف  انــق يمــو ة شــقراء 



املرجـاج ويسـدال  يفويغلى اهمي  علـى ور لينـه حـىت ينعقـد وشـ  
 خــــذ منــــه عنــــد احلاجــــه ورن  رهــــم مت ــــغه  اســــتعمالهفــــ را أر ت 

واحلـذر مـن بلعــه بـل تبلـ  ريقــ  كمـا علكـه ف نــه عظـيم فــ را أر ت 
شــريجا ثالثــني  رعــاري وي ــاال  عــالج رلــ  حــىت يرقــد الــذكر  خــذ

إليه عشرة  راهم لباوري حىت ينعقد ت تستعمل ورن  رهم ومت  مـاء 
 خذ مـن ألسـنة العصـافري مهبقـا ري ووعلـه صـغاراري  (صفة لبانه أخرى)

ووعل معها ورن أربعة  راهم كندرا و رعـاري مـن علـ  الـبطم و رهـم 
بطنـــه  مصــطكا وربــ   رهـــم بلســان ت  خــذ عصـــفور تذحبــه وتشــق

و خذ قدراري جديداري ووعل عليـه مـن  األ ويةوتنظفه ووعل فيه هذه 
الزي  املغسول ما يغمره وتلقى عليه مهبل نصف الزيـ  مـاء ووعـل 

الفرن ساعه كبريه ت جرج القدر فتجد العصـفور قـد يـب   يفالقدر 
وت يف إليه من عل  البطم ورن ثالثـة  األ ويةمت من  الذيفتأخذ 

جــا  رجــاج وإرفعــه عــن النــار وضــعه حــىت  يفاهميــ    راهــم وإجعــل
فتــذ منــه  اســتعمالهإوء رجــاجى فــ را أر ت  يفيلــني ويــ   وإرفعــه 

ورن  رهــم وإجعلــه فيــ  فهــو مــن أجــو  اللبــاوت وهــى مــن عمــل 
حكماء ايند ووجـدت عـنهم إن ا نسـان إرا أخـذ مـن هـذه اللبانـه 

م وإبتلعــه ف نــه وأضــاال إليهــا مــن حــمل احلنظــل املقشــر املقــارن  رهــ
ينخذ  (صفة لبانه أخرى) ينقط  أبداري ويقوى الظهر وشسن الوجه 

من لسان العصفور مهبقـال مـن القرنفـل  رهـم  هـن ومـن الكندرسـه 
مهبقالني وجيمـ  رلـ  ابلسـهق ت يلقـى عليـه ريـ  مغسـول مـايغمرة 

إوء رجاج ويعاهد  يفوورن نصف  رهم  هن ابن ت يطبخ بنار لينه 
الري قليالري وأحذر أن تزيد النار فتهرقه ف را أن  رأيتـه قـد ابلزي  قلي



إســـتهكم فتـــذ مـــن حـــمل الـــبطم ورن نصـــف  رهـــم فألقـــه عليـــه ت 
ــه وإلــق عليــه مــن العلــ  املكــى ورن  حركــه حــىت خيــتل  معــه ت إنزل
اهمي  وإرفعه إىل وق  احلاجه إليـه فـ را  عولـ  علـى رلـ  فتـذ 

كه وإبل  ريق  ف ن  تقدر في  ول يفمنه ورن أربعه  راهم وأجعله 
 على رل .

  {الباه يفاملشمومات الزادده  يفالباب احلا ى والعشرون }
البــاه إرا مشــ   ينخــذ مهبقــال مســ   يفتزيــد  (صــفة عمــل التفاحــه)

ي ــاال إليــه جوربــوا وفاقلــه مــن كــل واحــد مهبقــا ن ويســهق ويلــ  
ــدهن ابن ويعمــل منــه شــبه التفاحــه فتقــوى علــى ماتريــد وإن بلــ   ب

ينخذ من  هـن البـان  (صفه أخرى)ها رب   رهم كان أقوى فعالري من
يلــ  ابألقاويــه وشــئ مــن املســ  ويعمــل مهبــل العمــل األول ويشــم 

ينخــذ مــن ور  النــارنج وقشــوره  (صــفه أخــرى)تــرى منــه العجــمل 
ومـــن ور  الليمـــون وقشـــوره وجيفـــف ويســـهق وي ـــاال إليـــه فلفـــل 

ــوا مســهوقاري ويعجــن  ــاء اآل س ويشــم إرا وشــئ مــن املســ  وجورب
والســــرور  الشــــهوةتركبــــ  رادهــــة اليــــابني واملررجنــــوع وحركــــ  

 وقوى على الباه. الغريزية احلرارةوإنبسط  
  {ةاملركب األغذية يفالباب الهبات العشرون }

أن تكون أغذيته من اللهم ال ان واحلم  والبصل من غري  ينبغ 
وصــاري قلــى اللهــم فــ ن القلــى مينــ  تقويتــه والبــيش النيم شــ  خص

املــــذرو  عليــــه الدارصــــي  والفلفــــل واخلولنجــــان وملــــح الســــقنقور 
وبـــيش الســـم  وحلـــم الســـم  الصـــغار وإن كـــان هنـــا  بـــر  توبـــل 
ابلزجنيـــل والـــد ارفلفـــل والفلفـــل والقرنفـــل والدارصـــي  و ـــو رلـــ  



واللفتيـــه واهزريـــه ومـــايق  فيـــه أ مغـــة العصـــافري واحلمـــا  والســـما  
ت واألرر ابللـــب واللهـــم بلـــب ال ـــان واللـــب وايـــراد  واهـــوارااب

مــن البقــول ايليــون واهرجريوالكــرات واخلرشــف  اســتعمالهويكــون 
والنعنــ  خاصــه ف نــه يقــوى أوعيــة املــ  جــداري فيشــتد إشــتمايا علــى 
امل  فتشتد أما من كان مزاجه يروراري فلي  له مهبل املاسـ  واللـب 

والقـــرع والفواكـــه احلــار البطـــيخ واخليـــار والقهبــاء  املشـــويوالســم  
كلهــا حــىت اخلــ  وحــىت بــزر البقلــه احلمقــاء   الرمسبــةوالبقــول  الرمسبــة

يقــوى البــاه  ينخــذ ربــ   (صــفه أخــرى)البــاه  يففــ ن هــذا كلــه يزيــد 
قــد  محــ  جمــوهر يــد  وعمــاري وت ــربه بلــب حليــمل وتفقــ  عليــه 

 يفاــ  بي ــات وت ــربه حــىت خيــتل  ت تقليــه ابلســمن فغنــه يزيــد 
يسـلق اهـزر ت خيـرج مـن  (صـفة تقليـه)لظهـر والكلـى الباه ويقوى ا

مادــه ويصـــمل عليـــه مــاء ابر  ويقطـــ  مـــ  الشــهم واللهـــم والبصـــل 
ويطــبخ حــىت ين ــج ويــرع عليــه مــرى وريــ  بعــد الن ــج ت يفقــ  

ويطيمل ابلكسـ ه والكمـون والدارصـي   (ثالثه)عليه صفار البيش 
ـــا (صـــفة مسعـــا )واخلولنجـــان مـــدقوقاري منتـــو ري  ـــد الب ه ينخـــذ مـــن يزي

اللهم فىت ال أن جزآن ومن البصل جزء ويقلـى بدهنـه ويرمـى فيـه 
ينخـذ   (صفة غذاء سـهل) ارصي  وينعم مسبته حىت يتهرى وينكل 

كـــل يـــو  عشـــر بي ـــات تيم شـــ  وي ـــاال إىل كـــل بي ـــه  رهـــم 
ســهل  (صــفة غــذاء آخــر)بزرجـر ويشــرب البــيش وينكــل معــه بصـل 
ينخـذ مـن حلـم البقـر فيـد  ممن ركره أبو احلسن الشقيقى املتطبـمل 

الرقـا  مـ  اهــرجري  يفويغلـى ابلزيـ  املغسـول علـى الطــابق ويلـف 
ف نه عجيمل يذا الفعل أو تعلق  جاجه بينه على رغيف بيد قـد 



شرب لبناري ومـاء نرجيـل وجيعـل معـه ملـح سـقنقور واألجـو  أن تعلـق 
الباه ينخذ لب حليمل بقـرى يلقـى  يفيزيد  (صفة شراب)عليه أوره 

فيه عشرون  رعاري ترجنيبنا أبيش خراسـانيا ويطـبخ برفـق حـىت يصـري 
صفة )قوا  العسل ت ينخذ كل غذاء أوقيه على الريق ف نه غايه  يف

البــاه  ينخــذ البصــل ومــاء ايليــون وبــن بقــر ولــب  يفيزيــد  (شــراب
امليـاه واللــب ويغلـى علـى النــار  يفحليـمل مـن كـل كــف يـد  ويلقـى 

صـفه )وينخذ منـه أوقيـه وهـو حـار فهـو وفـ  ويصفى ويرمى ابلنفل 
ينخـــذ مـــن لـــب املـــاعز احلليـــمل ويصـــمل عليـــه رمســـل مـــاء ت  (أخـــرى

يطــبخ حــىت يــذهمل املــاء ويبقىــاللب ت جيعــل عليــه ملعقتــان مــن بــن 
ـــه  بقـــرى وملعقتـــان مـــن عســـل جيـــد ويشـــرب منـــه ثالثـــة أ   متوالي

ب وينكــل علــى أثــره شــقاقل مــرىب أو جــزر ويشــرب علــى أثــره مــن لــ
صــفه )كــل يــو  يشــرب رلــ  عشــرين يومــاري متواليــه   يفا بــل أوقيــه 

كـل يـو  وليلـه ثالثـني و يهـدأ   يفركران املستعمل يا يلهق  (أخرى
مــن اهمــاع  خــذ مــن حلــم اخلــروال رمسلــني يقطــ  صــغار اري و خــذ 
ــذبح وتنظــف وتغســل وتلقــى علــى اللهــم  عشــرين عصــفوراري  ور ري ي

املاء وتغلى ف را قارب الن ج تنخذ  ووعل عليه األابريز وقليل من
قشــور األتــرج وقشــور النــارنج وقشــور الليمــون والنعنــاع والطرخــون 

موض  واحد ويلقى عليها شراب رشات ويغلى عليه  يفووم  معها 
حـــىت تقـــارب الن ـــج فيلقـــى عليهـــا مـــن القافلـــه ورن ثالثـــه  راهـــم 

ربعـــة وشكـــم ن ـــج اهميـــ  فـــ را إنتهـــى وإســـتوى ألقـــى عليـــه ورن أ
 راهم رجنبيل ونصف  رهم خلتي  وينزل ويقد  ف ن صاحمل هذه 

كــل يــو    يفالتقليــه  يكــا  يهــدأ مــن امل ــاجعه ويزيــد علــى الهبالثــني 



ينخــذ رمســل لــب حليــمل البقــر وعشــرة  راهــم  (صــفة أخــرى)وليلــه 
سكر أو رمسل مح  ونصف رمسل حبة خ راء مدقوقان ينق  اللب 

ف نـــه غايــه واألرمســـال املـــذكورة  ت ينكــل ويشـــرب عليـــه اللــب يـــومني
ينخـــذ احلمـــ  األســــو   (صـــفة أخـــرى)تكـــون ابلرمســـل البغـــدا ى 

األمل  الفاخر ويطهن وينتل وجيعل عليه ورنه عسالري أمحر صافياري 
ــه  صــفة )ويرفــ  اهميــ  علــى ور لينــه حــىت يغلــى غليتــني ويلعــق من

ملــــن كــــان مزاجــــه ابر اري  بســــاري  رمســــالن مــــن حليــــمل البقــــر  (أخــــرى
ر يلقـــى فيـــه عشـــرة  راهـــم  ارصـــي  مســـهوقاري منتـــو ري مهبـــل األصــف

الكهــل ويــا  ســاعة ت يشــرب منــه قــد  وخي ــتش كــل مــره لــإال 
يرســمل الدارصــي  فيــه ويشــرب قبــل الطعــا  قلــيالري عــوض املــاء إرا 
عطش حىت رتـى علـى الرمسـل ويكـون الغـذاء مسباخـه مـن حلـم ضـان 

 جيـام  فيـه ف نـه ويشرب عليه نبيذاري صرفاري يفعل رل  مدة أسبوع و 
يولــد منيــاري كهبــرياري ويهــيج أمــراري شــديداري وقيــل أن التنقــل علــى الشــراب 
ابلباقال املنبوت املصلو  وغري من ج ابلزعا وامللـح يولـد ا نعـا  

وق  السهر وايليون واخلرشـف إرا إجـذ مـن أيهمـا وجـد عجـه  يف
 وتعاىل.الباه قو ري وهو وف   رن هللا سبهانه  يفبصفره البيش را  

  {رل  يف ةاألشياء املنقص يفالباب الهبال  والعشرون }
الباه املهيجه لشهوه اهماع فأحببنا أن  يفقد ركرو األشياء الزادده 

البـاه  يفنذكر أضدا ها املنقصـه للبـاه لكـى جيتنبهـا مـن أرا  الـز  ه 
ور ا هأت ال رورة إىل إستعمايا عند شدة الشبق وخوال العنـ   

اب يشــتمل علــى نــوعني أغذيــه وأ ويــه فــ علم أن نقصــان وهــذا البــ
أع ـاء املـ  أو  يفالق ـيمل نفسـه أو  يفالباه إما أن يكون لسبمل 



الع و املتوسـ  بـني الرديسـه  يفاألع اء الرديسيه أو مايليها أو  يف
وأع ـاء اهمـاع أو بســبمل أع ـاء جمـاورة اصوصــه أو بسـبمل قلــة 

البـدن كلـه فأمـا الكـادن بسـبمل  يفأسـافل البـدن أو قلتهـا  يفالـنفخ 
مفرط وأما الكادن بسبمل  واساخاءالق يمل نفسه فسوء مزاج فيه 
مفـرط أو مـ  يـب  وقـد  واسـاخاءأوعية امل  ف ما سـوء مـزاج فيهـا 

يكون لعلة قلة امل  وفقدانه للريح املهـيج حـىت أن قومـا كـان فـيهم 
بمل األع اء م  كهبري وإرا جامعو مل ينزلو همو ه  وأما الكادن بس

الرديســيه فأمــا مــن جهــة القلــمل فتنقطــ  مــا ة املــ  وأمــا مــن جهــة 
الـــدماغ فتنقطـــ  مـــا ة احلاســـه وأمـــا الســـبمل حبســـمل األســـافل ف نـــه 
يكــون إمــا حــاراري أو ابر ا أو يــب  املــزاج فيعــد  الــنفخ والــنفخ نعــم 

بطنــه مــن غــري إفــراط مــنمل ف نــه  يفاملعــني حــىت أن مــن يكهبــر الــنفخ 
لســـو اء كهبـــري وا نعـــا  لكهبـــرة الـــنفخ  واألشـــياء يــنع  وأصـــهاب ا

 والهبـــاينالقامسعـــه لشـــهوة اهمـــاع ســـته أحـــدها ايـــم والغـــم والـــدانان 
رخاوة املهبانه والهبال  التعمل الشديد من ا سفار والرابـ  النظـر إىل 
الوجــــوه املســــته واخلــــام  إخنــــرا  بعــــش أوعيــــه املــــ  والســــا س 

وأمـــا األشـــياء املوجبـــه لقلـــة ا حليـــل   يفاألورا  والقـــرو  العارضـــه 
اســه أحــدعا ضــعف األوعيــه ألهنــا إرا  يفاملــ  والشــهوة موجــو ه 

 والهبــاينضـعف  مل تقــدر علـى  فــ  مـا ميــر فيهـا مــن املـ  و ت ــبطه 
إرا ضــــعف  مل صــــل  مــــا جيــــداري يصــــلح  املعــــدةضــــعف الكبــــد ألن 

 البـــار ةوخاصـــه  األمسعمـــةوالهبالـــ  ا مـــتالء مـــن  احليـــواينللجـــوهر 
يابسه ورل  أن هذه ت   العرو  وما جيرى فيها من الد  الكهبري وال

األوعيه والرابـ  مـن قبـل السـن فـ را أفـرط  يفيكون منه امل   الذي



أ ويـه  اسـتعمالالسن قل منبه مسبعـاري واخلـام  كهبـرة اهمـاع بغـري  يف
 يفتولد املـ  وجلـف مارهـمل منـه فيـنق  علـى متـا ى األ   ويقـل 

كـل لطيـف يلـل   فهـ األشـياء القامسعـة للمـ   بعش األوقات  وأما
للنفخ مهبل السـداب وبـزرة البقلـه احلمقـاء والبقلـه اليمانيـه والفـونج 
ـــور   واحلرمـــل والكمـــون واملرجنـــوع وكـــل ابر  جمفـــف كـــاللينوفر وال
ـــــف   ـــــ  قـــــوى التجفي ـــــزر قطـــــووري والكـــــافور وكـــــل  ب واحلـــــالب وب

ل األشــياء كالشـهدانج واخلرنـوب واحلــاروس والعـدس والشــعري وأكـ
واحلام ــــه واملــــرة واهامعــــه للهموضــــه والرمــــان احلــــامش  القاب ــــة

والتوت والسفرجل والتفـا  واملشـمش واخلـل والبقـول الكهبـرية املـاء 
وال   كاخل  والكسفره اخل راء وعنمل الهبعلمل واينداب والبارروج 

الباه حداشـراب املـاء البـار   يفوالقهباء واخليار واحلمي   ومما ي ر 
مل تـنت رمـاوري مسـويالري واللـواتى  والـيم املتواترة وإتيان احلـادش والتت

 ..إبطال امل  حىت أن يفمل يبلغن وقد قيل أن اللوفر له خصوصيه 
كـــل لطيـــف يلـــل للـــنفخ مهبـــل   فهـــ وأمـــا األشـــياء القامسعـــة للمـــ  

الســـداب وبـــزرة البقلـــه احلمقـــاء والبقلـــه اليمانيـــه والفـــونج واحلرمـــل 
وكـــل ابر  جمفـــف كـــاللينوفر والـــور  واحلـــالب والكمـــون واملرجنـــوع 

وبــــزر قطــــووري والكــــافور وكــــل  بــــ  قــــوى التجفيــــف كالشــــهدانج 
 القاب ــــةواخلرنــــوب واحلــــاروس والعــــدس والشــــعري وأكــــل األشــــياء 

واحلام ــــه واملــــرة واهامعــــه للهموضــــه والرمــــان احلــــامش والتــــوت 
    والســفرجل والتفــا  واملشــمش واخلــل والبقــول الكهبــرية املــاء والــ

كــــاخل  والكســــفره اخل ــــراء وعنــــمل الهبعلــــمل واينــــداب والبــــارروج 
الباه حداشـراب املـاء البـار   يفوالقهباء واخليار واحلمي   ومما ي ر 



مل تـنت رمـاوري مسـويالري واللـواتى  والـيوالتتم املتواترة وإتيان احلـادش 
إبطــال املــ  حــىت أن  يفمل يــبلغن وقــد قيــل أن اللــوفر لــه خصوصــيه 

اهمـــاع وقيـــل أن الرجـــل الســـمني  يشـــا  إىل البـــاه   بـــه ي ـــعف
وأعلم أن املفسد للباه ثالثـه أشـياء أحـدعا يفسـد بكهبـرة التجفيـف  
كالعدس وخبز الشعري واخلشكار ومـا جفـف مـن سـادر أنـواع اخلبـز 
وكــــذل  مجيــــ  اجملففــــات والصــــنف الهبــــات مــــاكهبر صليلــــه وتلطيفــــه  

ذه األشـياء ف هنـا تفسـد كالسداب والليمون والهبو  والفلفل و و هـ
مــــا ة املــــ  ونصــــف ا نعــــا  والصــــنف الهبالــــ  مايفســــد ابلت يــــد 
وا  دار مهبل اخل  واخلل واخليار والبطيخ األخ ر والقرع  وقيل 

تلهـق ا نسـان عنـد  نـوه إىل اهمـاع وتقطعـه عنـد  اليأن األشياء 
قـ  األوعيـه ون يفمرا ه اسه الفزع واحلياء وكهبرة الـبلغم املتجمـ  

شــهوته للــذى يــدنو منــه وقلــة العــا ه سن يكــون ا نســان  يعــرال 
الســـماقيات  فهـــ ت ـــر ابلبـــاه  الـــياملركبـــه  األمسعمـــةالنســـاء  وأمـــا 

واحلرميـــــــات والرمانيـــــــات والكباجيـــــــات والكمونيـــــــات والعفـــــــوص 
 والفقوابش وامل اير والعدسيات وغري رل  مما فيه خل ومحوضه.

 {ول الذكر ويغلظهالباب الراب  والعشرون فيما يط}
أن جالينوس علم اتبعيه من اجملتمعني على أن الدل  الدادم  (إعلم)

والتمريخ ابلزف  والزي  يعظم كل ع و من اهسد ويسمنه ويزيد 
أقطارة إرا فعل به رل  مراراري و خـالال عنـدهم إن هـذا الع ـو  يف

إرا فعل به رل  مراراري و خالال عندهم إن هذا الع و إرا فعل به 
رلـ  أن الغـذاء ينصـمل ابليـد  يفل  عظـم عمـا كـان عليـه والعلـه ر

ـــذكر ويصـــلبه ويعـــني علـــى اهمـــاع   (صـــفة  واء)فيســـمن  يغلـــ  ال



ينخذ بور  أرم  وسنبل من كـل واحـد مهبقـا ن علـق مسـوال عشـرة 
حىت يصـري اهميـ  هبـاء ت يصـمل عليـه لـب  األ ويةوفف وتسهق 

ن مهبقــا ري وميـــرس حليــمل وعســل  ــل إجــزاء ســواء واهميــ  عشــرو 
ابليـــد مرســـاري جيـــداري حـــىت خيـــتل  ت يطلـــى بـــه الـــذكر أو ابملـــاء احلـــار 
ويدل   لكاري قو ري ابخلطمى حىت شمر ت يغسل ت يعا  عليه الدل  

ــه يوافــق مــاركروه   ــاري ف ن يعظــم  (صــفة  واء)قبــل الــدواء ويعــده اثني
 الذكر وشسن منظرة  ينخذ مش  وأجنرة ورف  وعل  البطم من كل
واحد اسة مهباقيل عنزروت وبور  أرم  مر بيني بلب األتـن أربعـة 
مهباقيل وصفة تربيتهما أن  خذ العنزروت والبـور  وتسـقيهما اللـب 
ـــزروت  ـــل عن ـــة مهباقي ـــ  هبمـــا حـــىت يشـــراب ثالث ت وففهمـــا تفعـــل رل
فتســـهقان ويـــداال الشـــم  والزفـــ  والعلـــ  ابلزيـــ  الفلســــطي  

وميـرس حـىت ينهـل جيـداري وميـد علـى  املسـهوقه األ ويـةوتلقى عليـه 
خرقــه ويوضــ  علــى الــذكر ويبيــ  عليــه ليلــه ويــدل  قبــل رلــ  إىل 
أن شمر ويغسل مـن الغـد  ـاء حـار ويـدل  أي ـاري حـىت شمـر ويعـا  

يعظـــم  (صــفه أخـــرى)عليــه الـــدواء كــذل  إىل أن يرضـــي  عظمـــه  
الذكر من اخلواص  ينخذ ابرروج أخ ر مي   حىت يـنعم ت يـدل  

علـق مســوال  (صـفه  واء جديــد)لــذكر  لكـاري جيــداري ف نـه يعظمــه  بـه ا
مسريه هترس وينزل عليها قليل  هـن حـىت تصـري كـاملرهم ويطلـى منـه 

ينخــذ ســكر ســليمات  (صــفه أخــرى جمربــه)علــى الــذكر بعــد رلــ  
وملـح أنـدرات ولــب بقـر وبــن مـن كــل واحـد جــزء ويسـهق الســكر 

اللـب علـى اهميـ  ت  وامللح ت يذاب السمن ويلقى فيـه ت ي ـرب
خيل  جيداري ويرف  ف را ار ت عمله ف مسح منه الـذكر و عـه سـاعه 



حــىت جيــف ت أعــد العمــل عليــه كــذل  ســته أ   ف نــه يقــوى الــذكر 
أن الــدل   وابهملــةويعظمــه وإن لطتــة املــرأه فرجهــا عظمــه أي ــاري  

ابملاء احلـار واأل هـان السـتنه واللـب احلليـمل يعظـم الـذكر وكـذل  
 يفتمــريخ بعــد رلــ  ابلعســل وابلشــم  وابلــدهن وحليــمل ال ــأن ال

اليــو  عشــر مــرات فــ ن رلــ  يعظمــه فــ ن تقــر  الــذكر مــن بعــش 
 (صـفه أخـرى)فيمسح عليـه بـدهن بنفسـج أو مشـ  أبـيش   األ وية

لتكبــري ا حليــل  خــذ جــزء مــن حبــة القطــن يــد  وخيلــ  بلــب أاتن 
ا حليــل  يفيزيــد  ويطلــى بــه الــذكر وتلبــ  ســاعه ووــام  عليــه ف نــه

ينخذ عاقرقرحان وقربيون ورجنبيل وبـور  مـن   (صفه اخرى)ويك ه 
كــل واحــد أجــزاء متســاويه ويــداال بعصــارة البــارروج وينبــ  علــى 

وهـو  (صـفه أخـرى)ا حليل ليله ف نه يزيـد فيـه وشسـن لـه ويعظمـه 
 واء يغلــ  الــذكر ويصــلبه حــىت يصــري مهبــل احلديــد  ينخــذ بــو   

اض ورن مهبقــال يســهق ويعجــن بشــئ مــن العســل أرمــ  شــديد البيــ
منـــزوع الرغـــوه ومـــاء عنـــمل الـــذدمل ويـــدل  بـــه الـــذكر وشمـــل منـــه 
ابألصاب  ف ن الذكر يربو ويعظم فو  ماتريـد ويصـلمل ويشـرب منـه 

 واء يعظــم الــذكر جمــرب   (صــفه أخــرى)أي ــاري  انــق  ــاء العنــمل  
وتســـهق وتلــــ  بشـــ ج ويــــدهن بــــه  اليابســــةينخـــذ مــــن اخلـــرامسني 

يـدل  بشـهم الفيـل  لكـاري جيـداري ف نـه يعظـم  (صفه أخرى)حليل ا 
تعظم الـذكر والفـرج والعجـز قسـ  وأسـارون وررنـيخ  (صفة أخرى)

أمحر وملح وبـن بقـرى يسـهق اهميـ  ويعجـن ابلسـمن ويلطـخ بـه 
تنخذ ركـر مجـل أو فـرس  (صفة أخرى)الذكر عند النو  سب  ليال 

يتهرى القمح و يبقى منـه أو بغل أو محار وتسلقه م  قمح إىل أن 



الظــل و خــذ مــا شــإ  مــن الــدجاج  يفشــئ ت  خــذ القمــح وففــه 
يسلق فيـه القمـح فـ را  الذيصبسها وتطعمها القمح وتسقيها املاء 

فـــرع القمـــح تـــذبح  جاجـــه بعـــد  جاجـــه وتعملهـــا ســـليقه وتـــدخل 
احلمــا  بعــد الغســل وتبقــى علــى هــذه  يفاحلمــا  و كــل الدجاجــه 

الطول  يفن يفرغ الدجاج ف ن ركر  يقارب ركر احلمار إىل أ احلالة
ينخــذ  (صــفة اخــرى لتعظــيم الــذكر حــىت خيــرج عــن احلــد) ةوالغلظــ

بصل الفار وبصل الكلمل تقشرعا وتقطعهما وتكـمل عليهمـا  هـن 
قارورة ف را إحتج  إليه  يفرنبق ويغلى حىت يتهرى ت صفه وإرفعه 

سـله ابملـاء البـار  ف نـه ف مسح منه الذكر ف نـه عجيـمل ويبطلـه أن تغ
 ينهل. 

 {امللذره للجماع األ ويةتركيمل  يفالباب اخلام  والعشرون }
هــذا البــاب إرا  يف ــن راكروهــا  الــيإن هــذه األشــياء  (أعلــم أن)

إستعملها الرجل ت جام  مل تص  املرأه عنه وأحب  عو ته واخللـوه 
ا فكان  كمـا معه ومسيمل اجملامعه وقد جربناها لسهولتها وقلة مننته

تسـتلذه املـرأه عنـد  الـذيأصفه وينبغى قبل رل  أن نـذكر الشـكل 
اهمـــاع وهـــو أن تســــتلقى علـــى ظهرهـــا ويلقىالرجــــل نفســـه عليهــــا 
ويكــــون رأســــها منكســــاري إىل أســــفل كهبــــري التصــــوب ويرفــــ  أوراكهــــا 
ابملتــده وشــ  بــرأس الكمــرة علــى ســطح الفــرج بدغدغــه ت يعمــل 

ال فيدخل يده ص  أوراكهـا ويشـيلها رل  مايريد ف را أح  اب نز 
 األ ويــةشــيالري عنيفــاري فــ ن الرجــل واملــرأه جيــدان لــذه  توصــف وأمــا 

لـــذة  يفإرا مسلـــى بـــه الـــذكر وجـــام  را   (صـــفة  واء)فمـــن رلـــ  
اهمـاع  ينخـذ جوربـوا وفلفـل وعــاقر قرحـاري ورجنبيـل وسـنبل ومســ  



ل وخولنجــان مــن كــل واحــد منهــا مهبقــال يســهق أفــرا اري وجيمــ  وشــ
رىب فيه رجنبيل وشقاقل وميسـح منـه علـى الـذكر ف نـه  الذيابلعسل 

البـــاه  يفيزيـــد  (صـــفة أخـــرى)يـــرى منـــه عنـــد اهمـــاع لـــذه عظيمـــه  
واللذه  ينخذ رجنبيل وعاقر قرحـاري و ارصـي  وسـكر مسـ ر  مـن كـل 
واحـــد جـــزء وومـــ  هـــذه احلـــوادج مســـهوقه منتولـــه وتعجـــن  ـــاء 

الظل وتسـهق اثنيـاري  يفلفل ووفف الرار نج الرمسمل وصبمل مهبل الف
صـــفة  واء ) هـــن رارقـــى ويطلـــى بـــه الـــذكر ف نـــه جيـــد   يفوتطـــر  

يزيد وشدث عنه لذه مل ميكن وصفها حىت أن املـرأه تكـا  أن  (آخر
  ينخـــذ بـــزراري رار نـــج يمـــ  وفلفـــل اللـــذةيغمـــى عليهـــا مـــن شـــدة 

ورجنبيـــــل وعاقرقرحـــــا و ارصـــــي  مـــــن كـــــل واحـــــد مهبقـــــال حلتيـــــ  
نج ومســ  وكــافور ومــن كــل واحــد نصــف مهبقــال جوربــوا ويكســيب

ــــ ر  مــــن كــــل واحــــد مهبقــــال ونصــــف ومــــ   وقر مــــاوري وســــكر حل
قـوا  الطـالء  يفمسجوقه منتوله  ـاء البـارروج الرمسـمل حـىت يصـري 

إوء رجاج ويسد عشرة أ   وخيفف كـل يـو  ثـالث مـرات  يفويرف  
  بعــد وبعــد رلــ  ميســح منــه الــذكر ويصــ  عليــه حــىت جيــف وجيــام

اهمــــاع و يـــا  ا وء مفتوحــــاري لــــإال  يفجفافـــه وشــــرص أن ينهـــل 
هــذا الــدواء مل تصــ  عنــه  اســتعمليــذهمل ايــواء قــوة الــدواء فمــن 

تلتــذ بــه املــرأه  (صــفة  واء)جامعهــا وهــو عجيــمل   الــيتلــ  املــرأه 
عنــد اجملامعــه ينخــذ مــاء عاقرقرحــا وكنــدس وخــر ل أجــزاء متســاويه 

ــذر علــى بلــذر اهمــاع عنــد  (صــفة  واء)الــذكر   ويــد  وينتــل وي
املرأه إرا مسلى به الذكر  ينخذ عو  قر  يصـهن وعمـاري بعسـل  ـل 
ويعجــن جيــداري وشبــمل قــدر احلمــ  وجيفــف فــ ن أرا  اهمــاع رخــذ 



من احلبوب واحدة ويذيبها بريقه ويطلى هبا الذكر وجيام  ف ن املرأه 
هــيالري فتســهقه ت   خــذ (صــفة تلــذر اهمــاع)هتــيج هيجــاوري عظيمــاري  

رجاجـــه فـــ را أر ت  يف خـــذلعاب الصـــبار وت ـــربه ابييـــل وتشـــيله 
اهمـــاع فـــ لطخ منـــه الـــذكر وجـــام  فـــ ن املـــرأه هتـــيج هياجـــاري عظيمـــاري 

آخــر ملــذر  ينخــذ عاقرقرحــاري وربيــمل اهبــل ابلســويه  (صــفة أخــرى)
الفم عند  يفيد  وينتل ويعجن بعسل  ل وشبمل كالفلفل وجيعل 

ـــــذه احلاجـــــه وميســـــ ـــــه ل ـــــد اهمـــــاع وـــــد ل ـــــل عن ـــــذكر والقب ـــــه ال ح ب
يلذر املـرأه لـذه عظيمـه ويعظـم الـذكر  ينخـذ  (صفه أخرى)عظيمه 

ربيمل اهبل وفلفل و ارصي  من كل واحد جزء ابلسويه ومن خـرء 
احلمـــا  نصـــف جـــزء يســـهق رلـــ  مجيعـــاري ت يعجـــن بعســـل منـــزوع 

 الرغوه ويطلى به الذكر عند اهماع ف نه يرى لذه عظيمه.
  {املعينه على احلمل األ ويةركر  يفالباب السا س والعشرون }

 األ ويـةملا كان الغرض من كتابنا هذا هو مسلـمل التناسـل  سـتعمال 
الكتـــاب مـــن األشـــياء  يفاملتقـــد  ركرهـــا علـــى البـــاه رأينـــا أن نـــذكر 

ـــه املقصـــو   ـــه ليهصـــل من ـــه التجرب ـــه علـــى احلبـــل ماشـــهدت ب املعين
 األ ويــةملــن يســتعمل هــذه  فينبغــ فــاع الطالــمل علــى الكمــال وا نت

تطهـــر فيـــه املـــرأه مـــن  الـــذياملعينـــه علـــى احلبـــل أن يقصـــد الوقـــ  
مسمهبهــا وشــرص أن يكــون إنزالــه مقــاروري  نزايــا ورلــ  شصــل بطــول 
مراو هتا ومالعبتها ويعـرال رلـ  منهـا بفتـور عينيهـا وربـول حركتهـا 

أوراكهــا وهــدودها علــى ماكانــ  عليــه مــن نشــاط وينبغــى أن يشــيل 
ــزال شــيالري كهبــرياارري وجيعــل رأســها منصــوابارري إىل أســفل فــ ن  ــد ا ن عن

 ن راكروها إن شاء هللا  الي األ ويةرل  مما يعني على احلمل م  



تعـاىل ؛ وينبغــى أرا أحــ  اب نــزال أن مييــل قلــيالري علــى جنبــه األميــن 
ف ن رل  أجنمل للولد و ينبغى أن يغسل ركرة ابملـاء وكـذل  املـرأه 

ينخـــذ ور  الغبـــرياء جمففـــاري يســـهق  (صـــفة  واء يعـــني علـــى احلمـــل)
ينخـذ  (صـفه أخـرى)وعماري ويعجن  راره ويطلـى بـه الـذكر وجيـام   

ربل الفيل وتسقى منه املرأه وهى  تعلم وجيامعها الرجل ف هنـا صبـل 
ينخــذ ربــل الغــنم ويــداال بــدهن الــور   (صــفه أخــرى)مــن ســاعتها  

صـفة )نـه يزيـد فىاملـاء ويعـني علـى احلبـل ويطلى بـه الـذكر وجيـام  ف 
وهـى أن ولـ  املـرأه علـى كرسـى  (عاقراري أ    ه معرفة املرأة هل 

مهبقــوب وهــى علــى الريــق ويغطــى  نــديل ت جيعــل صتهــا جممــرة فيهــا 
ور ويطــر  علــى النــار كنــدرا وســندروس أو  رن أوقســ  أو بعــش 

ريهـا قبـل أن الطيمل القوى مهبل املس  أو العو  وت ـم فمهـا ومنت
تطــر  رلـــ  علـــى النــار فـــ ن رأيـــ  رـــار تلــ  األ خنـــه جيـــرى مـــن 
منتريها ومـن فمهـا فليسـ  بعـاقر وإن مل وـد ريـح رلـ  مـن فمهـا 

إرا رأت احلامل الد  ف  ع  (صفة ملن  الد  عن احلامل)عاقر   فه 
يــا حبجامــه وأمرهــا ان تعلــق احملجــم علــى حلمــة الهبــدى ومتصــه بغــري 

بطن أمه تسـقى نصـف  يفإرا مات اهنني  (صفه)شرط ف نه ينقط  
صـــــفه  خـــــراج )مهبقـــــال جنداب ســـــا  ثـــــ  عشـــــر مهبقـــــال شـــــراب 

ينخــذ مــن مــرارة البقــر جــزء ومــن شــهم املعــز مهبلــه خيلــ   (املشــيمه
إرا أر ت أن تعلــم  (صــفه)فــم الــرحم  يفصــوفه وتصــريه  يفويعمــل 

 يفتلـف أن املرأه يرجى يا حبل أ    فتنخـذ ثومـه واحـده وتقشـر و 
قبلها إرا أرا ت النو  ف را أصـبه   يفصوفه وتنمر املرأه  حقايا 

ف ســتنكهها فــ ن مشمــ  رادهــه الهبــو  مــن فيهــا ف نــه يرجــى يــا احلبــل 



أرا أر ت  (صــفة)وإن مل خيــرج للهبــو  رادهــه مــن فيهــا ف هنــا  صبــل  
مــاء الرجــل ومــاء  فاجعــلأن تعلــم أن املــرأه عــاقر أ  الرجــل عقــيم 

 يفل علـى حـده ت أعمـد إىل أصـلني مـن أصـول اخلـ  وعـا املرأه ك
املبقلـــه وصـــمل كـــل واحـــد منهمـــا علـــى أصـــل خـــ  وميـــز كـــال مـــن 
األصلني اللذين صمل عليهمـا مـاء الرجـل ومـاء املـرأه ويكـون رلـ  
عند وجو  الشم  ف را كان مـن الغـد فلتنظـر إىل األصـلني فأيهمـا 

ي  بعقـيم  الفسـا   ل علـى أن صـاحمل البـول لـ يفوجـد قـد أخـذ 
مـاء فـ ن مسفـ  علـى املـاء  يفأو تنخذ نطفـة الرجـل واملـرأه فيلقيـان 

صــفة تعــني ) ل علــى أن صــاحبها عقــيم وإن رســب  فلــي  بعقــيم 
ينخــذ غبــار الطلــح تتهمــل بــه املــراه ف هنــا صبــل وإن  (علــى احلبــل

أخذت مخ عصـفور  ورى عتيـق مـ  حبـه مسـ  وتتجمـل بـه املـرأه 
اآلس وجوربـوا مـ  ورن عشـره  راهـم ف هنا صبل  وإن أخـذت حـمل 

رمســــل نبيــــذ وي ــــاال إليــــه قــــرياط ســــنبل  يفربيــــمل أســــو  ويغلــــى 
 ويستعمل ثالثه أ   متواليه ف هنا صبل  رن هللا تعاىل.

ــاب الســاب  والعشــرون } ــةمعرفــة  يفالب   يفاملانعــه مــن احلبــل  األ وي
  {وطء مل  اليمني يفكهبري من األوقات سيما 
ل للرجــل عنــد وطء الزوجــه  رهنــا وإرــا أاب  وقــد أاب  الشــرع العــز 

أوىل  األ ويـةرل  ملن  احلبل وإرا كان العزل مباحاري ف ستعمال هذه 
ألجلــه أبــيح العــزل  الــذيإســتعمايا مــن منــ  احلبــل  يفاب ابحــه ملــا 

 الـذي الـذيالبـاب  يفوهذا يستعمل عند مجاع قبله على ماركروه 
ـــل إ ـــ  أن جيعـــل إنزالـــه قب ـــل هـــذا ورل ـــنهش بســـرعه قب نزايـــا وأن ي

و جيامعهــا عقيــمل الطهــر وغــري رلــ  مــن األشــكال امل ــره املانعــه 



للهبل  ورل  أن ينخذ سذاب جمفف ونطرون من كـل واحـد جـزء 
ويســهقان وشــالن  ــاء الســذاب الرمســمل ويطلــى بــه الــذكر وجيــام  

متنــ  مــن احلبــل  (صــفة أخــرى)ف نــه مينــ  مــن احلبــل ويســق  اهنــني 
تنخذ قنه وتسهق بعصاره السذاب وماء الكسـفره  وتسق  اهنني 

حــىت يامســمل ويطلــى منــه علــى الق ــيمل وجيــام  ف نــه يفعــل  الرمسبــة
ينخــذ يمــو ه وتســهق  ــاء  (صــفة  واء آخــر مينــ  احلبــل)مــاركر 

رلـ   يفالسذاب الرمسمل ت يطلى به الذكر وق  اهماع فهو غاية 
يطفـأ  الـذيء إرا سـقي  املـرأه مـن بـول بغلـه مـ  املـا (صفه أخـرى)

فيــه احلديــد مل صبــل وكــذل  إرا مسعمــ  روث البغــل مــ  شــئ مــن 
عســـل وهـــى  تعلـــم مل صبـــل أبـــداري وحـــدثت  إمـــرأه  ايـــه قالـــ  إن 
العفـــ  املســـهو  إرا أســـقيته احلبلـــى أســـقط  اهنـــني مـــن وقتهـــا 

إرا  (صــفة أخــرى)الكهبــريات فلــم يتتــر  أبــداري  يفوقالــ  إهنــا جربتــه 
شــراب قــابش ولعقتــه  يفوقــه ربــ   رهــم     املرجــان وأخــذ مــن مق

ينخذ ربـد البهـر ايـايج  (صفه أخرى)املرأه مل صبل أبداري مجله كافيه 
املانعـه مـن  األ ويـةوتطعمه املـرأه ف هنـا  صبـل إىل سـب  سـنني  وأمـا 

بزرجند قوقاوخرء الفيل  فه ÷ احلبل وإن كان هنا  جنني أسقط 
كــل واحــد جــزء يــد    وحــمل الفلفــل وخــر ل أمحــر وبــزر رعــرور مــن

ــه مينــ  مــن  وينتــل ويعجــن  يعــه ســادله وتتهملــه املــرأه بصــوفه ف ن
 احلبل وإن كان هنا  جنني أسقطته.

  {اخلواص املعينه على الباه يفالباب الهبامن والعشرون }
ـــه قطعـــه وم ـــغ   يف املشـــويق ـــيمل الـــذدمل  ـــور وقطعـــ  من التن

سـان وربطهـا هيج  اهماع  مرارة الذدمل أو الدب إرا أخذها ا ن



على فتذه األمين عند اهماع جام  كهبرياري مـن حيـ   ي ـره  ومـن 
مقـدار تسـ   يفاخلواص ينخذ مقدار محصـه مـن مـرارة  ب فيـداب 

أورا  خــل ويشــرب يهــيج اهمــاع ويزيــد فيــه  ومــن اخلــواص ينخــذ 
ركــر الهبــور مســتفهل وينخــذ منــه شــئ يســري فيســهق ويلقــى علــى 

البـاه  ومـن اخلـواص  يفاع ويز  بيش نيم ش  ويتهسى يهيج اهم
من أخذ رنمل إبل فأحرقه بعظمه وجلده ت  قه وأخذ رمـا ه وخنلـه 
وعجنه بشراب شديد القوه ومسلى به أنهبييه بلـي مـن اهمـاع حاجتـه 
و يزال جيام  ما ا  على مذاكريه فـ را غسـل إمتنـ  واألملـج يهـيج 

ــد املــ  أصــل السوســن األبــاجنوت يفوالبــاه األســارون يزيــد   يف يزي
األمنـــاء وكهبـــرة ا حـــتال   األجنـــرة مهيجـــه للبـــاه  ســـيما بزرهـــا مـــ  
الطــالء  األتــرج عصــارته تســكن غلبــة البــاه الســقنقور ملهــه يهــيج 
البـــاه فكيـــف حلمـــه خصوصـــاري حلـــم ســـرته ومـــايلى كليتيـــه وخصوصـــاري 

ــد  ــبهمن يزي املــ  ر  ه  يفحلمهمــا  البصــل أنواعــه مهيجــه للبــاه  ال
ــد بينــه  البــيش مج ــاه   يفيــ  أصــنافه  ســيما بــيش العصــافري يزي الب

األكهبـــر  يفالبـــاه ويكهبـــر املـــ   البقـــل احلمقـــاء تقطـــ   يفالـــب  يزيـــد 
ــد  ــه أهنــا تزي ــاه ورعــم ماســرحو ب ــاه ويشــبه أن يكــون  يفشــهوة الب الب

  بــزر الكتــان إرا تناولــه مــ  عســل وفلفــل احلــارةاألكزجــه  يفرلــ  
البــاه خصوصــاري املــرىب  جــور حــر  البــاه  اهــور الصــهيح أنــه يهــيج 

البــاه  اهــزر يهــيج البــاه وبــزر البســتات منــه أقــل نفعــاري  يفاينــد يزيــد 
ولــي  يفعــل رلــ  ا بــرر الــ ى  اهــرجري الــ ى مــدر للبــول مهــيج 

ــدجاج يزيــد  ــاه وا نعــا  خصوصــاري بــزره  حلــم ال املــ  والبــاه   يفللب
ن يهـيج البـاه  النو  على املفروع من الور  يقطـ  الشـهوة  الزعفـرا



الباه مرىب وغري مرىب  احلندقوقا هو وبزره يشـد الـبطن  يفالوج يزيد 
الباه ويقط  ر اءة ا نعا  ورل  لغلظه ألن الرو  املتولد  يفويزيد 
ــه  العــرو  ال ــوارب وغــري ال ــوارب  يــنف  بســرعه فيهبــ   يفعن

هبــذا الســبمل ا نعــا  بعــد ا نــزال ويشــد األبــدان ويصــلبها  احلبــه 
 ــراء هتــيج البــاه  الطرخــون يقطــ  شــهوة البــاه  الكــرف  يهــيج اخل

البـــاه حـــىت أنـــه جيـــمل أن متنـــ  املرضـــعه مـــن أكلـــه آلنـــه يفســـد لبنهـــا 
بتهيجــــه شــــهوة البــــاه  الكزبــــره رمسبهــــا و بســــها تكســــر قــــوة البــــاه 
وا نعا  ووفـف املـ   إرا إنقعـ  البسباسـه وشـرب ما هـا بسـكر 

 يفوهــــو احلعــــد شــــر  البــــاه  قطــــ  ا نعــــا  ويــــب  املــــ   اللــــوال 
 احلــارةاألبـدان  يفالشـراب اللـب يهــيج البـاه حــىت احلـامش املاســ  

 ــا يرمســمل وممــا يــنفخ وهــو يتــدار  ضــرر اهمــاع  الكــراث  اليابســة
الباه وشربته نصف  رهم املاء البار  جداري  يفيهيج الباه  الل  يزيد 

البــــاه ر ئ للبــــاه ويســــكن حركــــات املــــ  وســــيالنه  املغــــاث شــــر  
بـــدن مـــن  يفاملـــ   امللوخيـــه تولـــد  يفوخصوصـــاري بـــزره  املـــور يزيـــد 

يســتعملها منيــاري  ولــب النعنــ  يعــني علــى البــاه لــنفخ فيــه مــن رمسوبتــه 
البــاه خصوصــاري مــ   يفالبســتانيه ويشــد أوعيــه املــ   ســورجنان يزيــد 

الزجنبيل والفوتنج والكمون  السقنقور يهيج الباه حىت  يسكن إ  
قـــة اخلـــ  والعـــدس  السمســــم إرا قلـــى وأكـــل مـــ  بــــزر حبســـو مر 

 الطـــرياملــ   الســم   يفرا   اب عتـــدالاخلشــتاع وبــزر الكتــان 
الباه  عيون الديكه وهو حمل يشبه حمل اخلروب غري  يفحار يزيد 

البــاه   يفأنــه أشــد تــدويراري منــه أمحــر اللــون ثقيــل حــار ورمســمل يعــني 
زبيـمل يهـيج البـاه  روبيـان الفلفل جيفف الباه  القرمسم ينفـ  البـاه  ال



البــاه  شــقاقل يهــيج البــاه   يفاملــ  ويهــيج البــاه ومشــه يزيــد  يفيزيــد 
أبو ريدان الهبالوث إرا شرب ا نسـان منـه قيـد خر لـه أنعـ  إنعاظـاري 

امل   خر ل يشـهى البـاه   يفشديداري  اخلشتاع بزره ابلعسل يزيد 
ل إبـن رضـوان إن   قـااليابسـة احلـارةاألبـدان  يفالبـاه  يفخوخ يزيـد 

شوى اللهم األمحر على أرـره جديـده قـد نهبـر عليهـا خـر ل وملـح 
هــذا الشــأن   يفوأكــل وشــرب عليــه مــاء الزبيــمل فعــل فعــل عجيبــاري 

قــال إبــن رهــر ركــر القنفــد إرا جفــف وســهق وشــرب إنعــ  إنعاظــاري 
شــديداري  حلــم ال ــمل وشــهمه إرا مســبخ ولطــخ بــه الــذكر قــوى علــى 

مــن التقطــري وخرقــة البــول وعلــل املهبانــه  اهمــاع  خــرء احلمــا  وفــ 
وإنقطاع اهماع  كعمل البقر إرا أحر  وشرب حر  شهوة اهماع  
خصى احلمار الوحشـى إرا أكـل أو  هـن بـه هـيج اهمـاع  ق ـيمل 
ا بــل وخصــاه إرا جفــف وشــرب منــه أنعــ  إنعاظــاري شــديداري  الفجــل 
 يزيـــد فىاهمـــاع وخاصـــة إرا أمـــل ابلعســـل وورقـــه خـــري مـــن أصـــله 

 يفالباه وخاصه إرا قلى حـىت ينشـف وألقـى  يفالقلقاس منفخ يزيد 
العسل والسمسم احملم   مرارة غراب اسـو  وجلـ  بـدهن بسـم 
ويدهن به اهسد كله ف نه جمرب  وركر صاحمل كتاب اخلـواص أن 

فتـــاره  يفمـــن أخـــذ     يـــ  أبـــيش وشـــيإاري مـــن عســـل ت جعلهمـــا 
اهمــاع يطلــى بــه احلشــفه جديـده علــى النــار حــىت تســتن فــ را أرا  

 املشــويوجيــام  فــ ن املــرأه وــد لــذل  لــذه عظيمــه  أكــل الســم  
  اهــزر ألبتــهالبــاه ر  ه عظيمــه و ينكــل ابر   يفحــار ابلبصــل را  

ال ى ينخذ من بزره ورن ثالثه  راهم بسمن البقر وينكل ف نه يزيـد 
لباه  الباه وإن إستف بزر الكراث الشامى أو بزر البلوط أك  ا يف



البــاه جــداري  يفالبــاه جــداري  واللــب احلليــمل يزيــد  يفألبــان البقــر رادــده 
 يفوينبغى أن يدمنه من أكهبر اهماع واألضـعف  مـاء النرجيـل يزيـد 

البــــاه  والســــرمسان النهــــرى إن شــــوى وأكــــل يهــــيج البــــاه  أ مغــــة 
ــب  والفــراريج واحلمــالن إرا أخــذت مــ  اللهــم وبــزر  العصــافري وال

بيـــل والبصــل الرمســـمل والـــدارفلفل أكهبــر املـــ  وهـــيج اهــرجري والزجن
ا نعا   مرارة النسر إرا أمسكها الرجل بيده را ت الباه  وكـذل  
ـــور  كـــذل  إرا ضـــم البصـــل إىل أشـــياء يـــا غلـــ  كـــاللهم  مرارةالهب

البـاه  قصـمل  يفالسمني أو الفطري مـن اخلبـز السـميد الرمسـمل يزيـد 
 يفالبـاه  الكرنـمل يزيـد  يفالباه  اللور يسمن ويزيـد  يفالسكر يزيد 

املــ  وشــر  شــهوة اهمــاع  وممــا يعــني  يفالبــاه واملــ   اللفــ  يزيــد 
إىل  احلـــرارةعلـــى ا نعـــا  ســـتونة القـــدمني ألن ســـتونتهما تبســـ  

مـاء حـار ت  يفظاهر البدن فيجمل إرا آوى اىل فراشه ي   قدميـه 
و خيرجهما وميسههما  ايستن كالـدهن البلسـان أو  هـن السـعد أ

 هــــن النعــــا  أو  هــــن ال ــــب  مقــــواه ابألشــــياء العطــــره كــــالزعفران 
واملس  والقرنفل والدارصي  والدارفلفل وايال وإرا تركـ  رادهـة 

والسـرور وإرا تركـ   اللـذةهبـا  الياليابني والنرج  صرك  القوه 
رادهة العو  واآلس والبنفسج واليابني واملررجنوع حركـ  السـرور 

 .احلرارةوإنبسط  
  {الباه يف ةكتابه األباء الزادد  يفالباب التاس  والعشرون }
ور  رهــمل ووعلهــا صــ  لســان   يفتكتــمل هــذه األســطر  (نــوع)

ووــام  مهمــا شــإ  فــ ن ركــر   يــزال قادمــاري ما امــ  الورقــه صــ  
تكتــمل هــذه األبــاء  (نــوع آخــر للبــاه)لســان  وهــذا ماتكتــمل  ع 



ل أرر  ولبــان ركــر وعنــد علــى عصــابه بي ــاء جديــده وتبترهــا  قــ
اهمــاع إمــا أن تتعصــمل هبــا وإمــا أن تربطهــا علــى ع ــد  اليســار 
ووـــام  ف نـــ  تـــرى عجبـــاري  غفـــ را فرغـــ  فـــ نزع العصـــابه وإرفعهـــا 

هقــوس هــووس )يكتــمل علــى العصــابه  الــذيلوقــ  احلاجــه وهــذا 
سامر هفراس  رمن عينيه أنوه أنـوه مسيفـوس ركـر ملـ  ملكـه معهـا 

ـــه أيـــن   يفإرا كـــان القمـــر  (صـــفه أخـــرى) (آه آه آهسر صـــهلل إي
ورن تســـ  عشـــرة شـــعريه يـــنقش  يفامليـــزان ينخـــذ فـــ  كهرابيكـــون 

عليــه بشــده صــفة قــر  علــى قرافيصــه ماســ  إحليلــه بيــده اليســرى 
ت  (ا ه ط   ال ع ر)ويــنقش حولــه بشــده األحــرال اآلتيــه وهــى 

جيعلــه صــ  لســانه وقــ  اهمــاع ف نــه يــرى عجبــاارري مــن قــوة البــاه 
ركـر صصـاحمل هـذا البـاب أنـه  خـل علـى روجتـه فـ جتم   (خرآ)

هبا فلما ق ى شغله منها مر هبذا اخلـامت علـى فرجهـا مـن أسـفل إىل 
فـو  وقــال توكــل أيهـا العــون بعقــد هـذا الفــرج عــن مجيـ  فــروج بــ  
آ   ت خرج عنها وقعد إىل آخر النهار ت أتـى إليهـا وسـأيا فقالـ  

جيتمـ  ىب و يكـون مسيبـاارري حـني يقـرب وهللا العظيم مل يقدر أحـد أن 
مــ  إ  ويهــيج صــلبه ويتفرقــ  فيقــو  مقطــوع الظهــر قــال فهللتهــا 
ابخلـــامت فمـــررت بـــه مـــن فـــو  إىل أســـفل وقلـــ  حـــل أيهـــا امللعـــون 

سـاعه رحـل  يفيـو  األربعـاء  يفماعقدت وهذه صـفة اخلـامت ويـنقش 
بعـه أو الساعه الرا يفيو  اهمعه  يفأو يو  السب  ساعة عطار  أو 
 ..أنظر الصفات القا مه احلا يه عشره وهذا هو اخلامت:

  {يبتهم وعشقهم يفتقاسيم أغراض الناس  يفالباب الهبالثون }



من الناس من يرى العشق واحملبه إحدى سجا  النف  املالرمه وأنه 
 بــد لكــل نفــ  مــن أن تنصــرال يبتهــا إىل لــون مــن األلــوان فمــن 

ـــاس مـــن شـــمل الصـــور احلســـنه ومـــنهم مـــن شـــمل الســـو ان مـــ   الن
مافيهن من رفرالرادهه وتشقق اهلد واوشه القوادم وباجة اخللقه 
ــاس مــن شــمل صــورة صــنف مــن البهــادم كاخليــل والكبــاع  ومــن الن
والسنابري والطيـور ومـنهم مـن شـمل اللوامسـه ابلـذكور واألصـاغر مـن 

الطبـــ  وأو  يفاملـــر ان ومـــنهم مـــن شـــمل املـــذقنني وهـــذا عنـــده علـــه 
 ة.كرها حىت  خيلو كتاىب من فاددأر 

الشـــهوة وغلبــه فيهــا وهــو قســـم  يففأصــل اللوامســه عنــدهم تفهــل 
البغاء و ليل رل  أن حد النف  شهوة هبا لطـف وظـرال فغـذا را  
خب  النف  وغل  احل  مسبعهما فتطلمل قـذارة املوضـ  وخشـونة 
ا ســ  وجفـــاء الطبـــ  واالفـــة العــا ة فـــ ن إنصـــب  مـــوا  الشـــهوة 

إنبعاثها نصـفني وصـار صـاحبها خلقـاري رتـى ويـنتى وإن  يف  إنقسم
عـــرو  خلفـــه  يفوالعكـــ  إىل أســـفله ومشـــ   الشـــهوةرا  نصـــاب 

غــري  يفوســفله فر ــا صــا ق  ســد اري مــن رمسوبــه وغريهــا ألهنــا وــرى 
ـــل كمـــا وـــرى املـــا ه الفاســـده  اهســـم وبعـــش  يفجمـــارى مرســـومه ب

 را تكاثفــــ  األع ــــاء فــــ را مل تصــــمل ارجــــاري فســــدت وتعفنــــ  فــــ
للنــاس  العلــةالعفونــه قرحــ  وأورثــ  حكاكــاري ويظهــر صــاحمل هــذه 

ـــه وإحتكاكـــه ابألرض  جلوســـه ور ـــا كـــان صـــاحبها شـــديد  يفحبركت
واملكابـده حرارتـه ففتهـ   الشـهوةالشبق رحو الـذنمل ور ـا أيبـ  

يســرياري مــن ســد ه فــأنزل مــاءه مــ  نــزول مــاء مــن رتيــه وهــذا أشــد 
مــن تتــاب  اللــذتني والشــهوتني  ومــ  هــذا  النــاس بغــاء ملــا يســا  لــه



فقد ظهر أن أكهبر الناس عبيد شـهواهتم وقـد قيـل أن رجـال حكيمـاري 
بعــش الســنني أن  يفبعــش اهبــال وتغــرب فيهــا فــأنفق لــه  يفإنقطــ  

ومل يقـدر أن يلبـ  فيهـا وخـرج  صـدرهنزل إىل أقـرب مدينـه ف ـا  
ل مــن جممــ  هــارابري فلقيــه أحــد احلكمــاء فقــال لــه مــن أيــن أتيــ  فقــا

البالء قال ومارأي  فبها قال رأي  مجي  متافيها عبيدا للنساء وقد 
صــد  فيمــا قالــه فــ ن هــذا إرا  ملــه العاقــل وجــد كــل إنســان جيهــد 
نفســه ويتعــمل جســمه ت يــرو   ــا حصــل لــه لزوجتــه ومعشــوقه و  

 بعش ماركروه مقن  من هذا املع  وهللا املوفق للصواب.
 {الهبات ءاهز }

د هلل حق محده وصلواته على سيدو يمد رسوله وعبده وعلـى احلم
عفـا هللا عنـه  (قـال املنلـف)آله وصهبه اخللفاء الراشدين من بعـده 

اهــزء األول منــه إنــ  أقســمه  يفكتــاىب هــذا   يفقــد كنــ  إشــامس  
قسمني وأجز ه جزأين كل جزء يشتمل علـى ثالثـني ابابري أركـر فيهـا 

ـــــة ـــــه األ وي ـــــه واألمسلي وال ـــــما ات واملســـــوحات واحلقـــــن  واألغذي
واحلمو ت واملعـاجني والسـفوفات واللبـاوت واملربيـات وامللـذرات 
وغري رل  مما يقوى على الباه وهو اهزء األول وقد إستوفينا رل  
وأن أجعـــل اهـــزء الهبـــات يشـــتمل علـــى مـــايتعلق ابلنســـاء مـــن الزينـــه 

باتـه ومـا والفيو ت واخل اابت وما يطول الشـعر ويسـو ه ويسـرع ن
يطيــمل النكهــه وجيلــو األســنان ومايســمن البــدن وجيملــه ومــا يطيــمل 
رادهة البدن والهبياب وماي يق الفرج ويطيمل رادهته ويستنه وغري 

جـــاءت عـــن  الـــيرلـــ  ممـــا يناســـمل النســـاء وأن أركـــر احلكـــا ت 



باعها ينبه الشهوة ويعني على بلوغ الومسر وقد بوب   اليالقينات 
  وهللا املوفق.ثالثني ابابري  يفرل  

النســاء مــن األوصــاال اهميلــه  يفمعرفــة مــايكون  يفالبــاب األول }
 {أع ادهن يف

ملا كان مجال املرأه وحسن تناسمل أع ادها هـو الـداعى للرجـل إىل 
ـــذ حلواســـه  ـــد النظـــر إليهـــا وأل حـــال  يفومسإهـــا وأجلـــمل لشـــهوته عن

ن هــذا البــاب ماشمــد مــن وجــه املــرأه وبــدهنا مــ يفمصــاحبتها ركــرو 
السوا  أربعة أشياء بياض لوهنا وبياض عينها وبياض أسناهنا وبياض 
فرقها  ومن احلمرة أربعه أشياء محـرة اللسـان ومحـرة الشـفتني ومحـرة 
الوجنتني ومحرة األلبتني  ومن الطول أربعة أشياء مسول العنق ومسـول 

أربعتـة مواضـ   يفالقامه ومسـول الشـعر ومسـول احلاجـمل ومـن السـعه 
موضـــ   يفلعـــني والصـــدر وتـــدوير الوجـــه ومـــن ال ـــيق اهبهـــه وا يف

الفـــم والكعبـــني  يفواحـــد وهـــو الفـــرج ومـــن الصـــغر أربعـــة مواضـــ  
والقدمني والهبديني  وينبغى أن يكون كرسى الركبتني مستو ري والركبـه 
مســـتويه متشـــاكله ويكـــون القـــد معتـــد ري حســـن ا عتـــدال  قصـــف 

لــون فيكــون إمــا مفــرط و بــن مفــرط ويكــون اللهــم صــلباري وأمــا ال
ــــه  بياضــــاري حبمــــرة وإمــــا بــــرة حبمــــره وتكــــون األمســــراال حســــاوري رمسب
والروحانيه خفيفه وتكون مليهة ال ـه  ف نـه أول ماتسـتجلمل بـه 
املـــرأه مـــو ة روجهـــا ويكـــون الطـــرال أ عـــج والهبغـــر أفلـــج ويكـــون 
احلاجمل أرج والكفل مرنج وتكون رحيمة الكال  شهية النغمـه وأن 

يبـــني منهـــا شـــئ و عروقهـــا ابرره و يفـــه تكـــون عظامهـــا غادبـــه فال
 أبيات فقال:  يفاخلصر ومجعها بعش الشعراء 



 محراءأربعة كالشم  والقمر ***بي اء أربعة سو اء أربعه 
 البدو واحل ر يفمساب  فما مهبلها  ***مسال  يا أرب  منها وأربعه 
 الوس  كالهبغر يفضاق  وأربعه  ***وأرب  مستديرات وأربعه 

أ  إ س بن  يلم الشيبات كان  من أحسن النساء  وقد حكى أن
حســن تركيبهــا وســنذكر  يفرماهنــا مهبلهــا  يفو تكــا  أن توجــد إمــرأه 

ماإشــــتهر مــــن حســــن أوصــــافها وحــــدث املــــداد  عــــن أشــــياخه أن 
احلرث إبن عمرو الكندى بلغة أن أ  إ س تشمل على عقل كامـل 

ا  وكانــ  رات ومجــال وافــر فبعــ  إىل إمــرأه كنديــه يقــول يــا عصــ
عقل ورأى اثب  فقال يا  عصا  إن رسول املـرء يبلـي عملـه عقلـه 
وابلرسول يعت  عقل املرسل قد بلغـ  أن أ  إ س رات عقـل فـادق 
ومجال رادـق فـ نطلقى حـىت  تيـ  بصـفتها ونفـ  معرفتهـا وإ   أن 
تقتصرى على الظن  ون اليقني ف نطلق  أ  عصا  حىت أت  أ  أ  

أمامه بن  احلرث فأخ هتا ابلذى جـاءت بسـببه فقالـ  إ س وهى 
يا شأن  واهاريه ت قال   بنتها أى بنيه هذه خالت  أتـ  لتنظـر 
بعــش شـــأن  فـــال تســـاى عنهـــا شـــيإاري أرا ت النظـــر إليـــه مـــن وجـــه 
وخلـــق وومسقيهـــا قيمـــا إســـتنطقت  فأتتهـــا و ملـــ  خلقتهـــا ت أهنـــا 

عقلهـــا فترجـــ  مـــن  إســـتنطقتها فعرفـــ  مـــوار  كالمهـــا وم ـــارب
عنــدها وهــى تقــول تــر  اخلــداع مــن كشــف القنــاع ت أتــ  احلــرث 

كمـا قـال إمـر  القـي  فقـال   هـ فقال يا ماوراء    عصا  فقال  
يا صفى ىل منها مارأي  شـيإاري أبيـ  اللعـن رأيـ  يـا فرعـاري كـأروب 
اخليـــل امل ـــفورة إرا أرســـلته كأنـــه عناقـــد منهبـــورة أســـفل منـــه جبهـــه  

لصــــقيله مشــــرقه ك شــــرا  الشـــم  اهميلــــه أســــفل منهــــا كـــاملرآه ا



حاجبان خطا بقلم أسـو  حبمـم قـد تقوسـا علـى مهبـل عيـ  عبهـره مل 
ـــق وســـوا ها أمـــ   يرعهـــا فـــاد  و قســـورة بياضـــها كبيـــاض اهوال
الغاســـق بينهمـــا أنـــف كهـــد الســـيف املصـــقول مل خيـــن  بـــه قصـــر 

يـــش بيـــاض   يفو أررى بـــه مســـول حفـــ  بـــه وجنتـــان كـــا رجوان 
كاهمان قد شق فيه فم كاخلامت لذيـذ املبتسـم فيـه ثنـا  غـرر روات 

الســهر  يفأشــر وأســنان تعــد كالــدرر وريــق كــاخلمر لــه نشــر الــروض 
يتقلمل فيه لسان روحالوه وبيان يزين به عقل وافر وجواب حاضر 

عنق بي اء  يفوتلتقى  ونه شفتان كالزبد جيلبان ريقاري كالشهد ركمل 
 ر كأنـه املـرآه وصـدر هـو  يفيق الف ه صمل ي ه كأهنا عنق ا بر 

نقادهمـا اللنلـن  يففتنه ملن رآه يتصـل بـه ع ـدان مـدملجان كأهنمـا 
واملرجـــان ميـــد فيهمـــا ســـاعدان يـــرى فيهمـــا بنـــان كالف ـــه وقعــــ  

صدرها حقان كأهنما مارمتان أو ثد ن كهقى  يفابلعقيان وقد ترب  
مســوى كطــى العــاج ي ــئ هبمــا الليــل الــداج ومــن صــ  رلــ  بطــن 

ــامسى املدرــه صــي  هبــا عكــن كــالقرامسي  املدرجــه خلــف رلــ   القب
كفـــل يقعـــدها إرا   يفظهــر كاهـــدول ينتهــى إىل خصـــر يكـــا   يبــني 

ـــو  رامـــ  شملهـــا فتـــذان مـــدملجان   هـــ قامـــ  ويوقظهـــا إرا  للن
كأهنمــا ن ــيد اهمــان وســاقان جــر وان خــدهتان شمــل رلــ  كلــه 

تبــــار  هللا كيـــف بصــــغرعا قـــدمان لطيفـــان يــــد ان حـــد الســـنان ف
وبلطفهما يطيقان أن شمال ما فوقهما وأما ماوراء رل  فـ ت تركـ  

تعـــد هبـــا املـــرأه مجيلـــه حســـناء وهـــى  الـــيركـــره فهـــذه األوصـــاال 
املطلوبه من النساء ومن رل  أنه روج عامر إبن احلرث إبنته بعـش 

ا ه فتيان قومـه فقـال الفـىت ألمـه إرهـظ ف نظريهـا فـذهب  أمـه ملـا أر 



بي ـــاء مديـــده فرعـــاء جعـــده تقـــو   هـــ إبنهـــا وعـــا ت إليـــه فقالـــ  
فالتصــيمل قميصــها منهــا ا مشاشــه منكبيهــا وحلمــىت ثــدييها ورأس 

 كما قال بع هم:   فه اليتيها 
 م  البطون وإن مت  ظهورا ***أب  الروا ال والهبدى لقمصها 
 أبكني حاسده وهجن عيورا ***وإرا الر   م  العشى تنسم  

ســب   أمــه فلمــا حــل بنــا ه هبــا  خلــ  أمهــا لوصــا ها ت فقــال ح
ــه الشــفقه  ــه وأكهبــرى ل ــه الطاعــه فمعهــا اهن ــه أيرمــى ل قالــ  أى بني

رضــاه وإصـ ى علـى شــدته  يفففيهـا احملبـه وإحتملــى غ ـبه ينفعـ  
رخاه وعلي  ابلطيمل األك  ف نه للقـذى جـالء وللهبقـل  يفيكافإ  

اخللـــوه  يف متنعيــه شــهوته تقــاء وأقلــى م ــاجعته إ  عنــد شــهوته و 
 الوافقه.

يستدل هبا على فراسة النساء  اليركر العالمات  يف الباب الهباين}
 {واحلكم عليهن بقلة الشهوة وكهبرهتا وغري رل 

أى وقـ   يفقل أهل الفراسه واخل ه ابلنساء كل إمرأه حاره اجملسـه 
ـــديني  ملســـتها وجـــدهتا حـــاره وكانـــ  محـــراء الفـــم صـــغريته صـــلبة الهب
مكتنزهتما فمن كان  هبذه الصفه  ل  على ضيق فرجها وستونته 
وحـــمل اهمـــاع وجـــو ة العقـــل والوفـــاء واملـــو ه وإرا كـــان فـــم املـــرأه 

ضــيقه  فهــ واســعاري فــ ن فرجهــا يكــون واســعاري فــ ن كــان فمهــا ضــيقاري 
وإن كان شـفتاها غالظـاري كانـ  أسـكتاها كـذل  وغـن كانـ  شـفتها 

ـــ  أســـكتاها رقا ـــا  يفـــه كان ـــ  رات شـــارب فـــ ن العلي قـــاري وإرا كان
أسـكتيها كهبــريى الشــعر وإرا كانــ  شـفتها العليــا ثتينــه كــاو رقيقــني 

 الرمسوبـةوإن كان لساهنا شديد احلمـرة فغنـه يكـون فرجهـا جافـاري مـن 



وإن   الرمسوبــةوإن كــان لســاهنا كأنــه مقطــوع الــرأس كــان فرجهــا كهبــري 
ألرنبـه ف هنـا كان  منتشرة املنترين ف هنـا قعـره وإن كانـ  مفروجـه ا

ــبعش  ون الــبعش وإن كانــ  حــدابء األنــف   فهــ صــمل إ خــال ال
اهمـــاع وإن كانـــ  قصـــرية اللســـان ف هنـــا حاميـــه  يفشـــديدة الرغبـــه 

 يفالفرج وإن كان مـا ار علـى أرنيهـا لـه أثـر بـني ف هنـا قليلـه الرغبـه 
اهمــاع وكــذل  إرا كانــ  ررقــاء العينــني وإن كانــ  مسويلــة الــذقن 

فرج قليلة الشعر وإن كان  صغرية الذقن ف هنا غام ة ف هنا رابية ال
الفــرج وإن كانــ  كبــرية الوجــه غليظــة الرقبــه  ل علــى صــغر العجــز 
وكــ  الفــرج وضــيقه وقــال أرســطامسالي  إرا عظمــ  شــفتاها عظــم 
ايــن منهــا وحظيــ  عنــد الرجــل وإرا كهبــر حلــم ظــاهر قــدميها وحلــم 

عنق عظيمة املنكبني ظاهر يديها عظم فرجها وإرا كان  مستديره ال
ممسـوحه الرجــل اصــرة القــد  كانــ  حظيـه عنــد الرجــال قــال وكــان 
بعش امللو   يصيمل إمـرأه حـىت يقعـدها علـى ثـوب أبـيش نقـى أو 
يالعبها وميارحها حـىت تظهـر الشـهوة بـني عينيهـا ت رمرهـا أن تقـو  
فـــ را رأى الهبـــوب قـــد حلقـــه نـــداوة مل يقرهبـــا قـــالوا وعـــالج رلـــ  أن 

رأه الطــــني األرمــــ  وأن تتمســــح بــــد  األخــــوين وتشــــرب  كــــل املــــ
ــــة كــــدهن اخلــــروع و ــــوه وإرا كانــــ  املــــرأه عظيمــــه   احلــــارة األ وي

الشــــهوة  صــــ يا عــــن  شــــديدةصــــالبه  يف يفالســــاقني مكتنزهتمــــا 
شــديدة  فهــ اهمــاع وإرا كانــ  املــرأه محــراء اللــون ررقــاء العينــني 

 فهـــ  احلركـــةيفـــة الشـــبق والشـــهوة وإرا كانـــ  كهبـــرية ال ـــه  خف
شــــديدة الشــــبق أي ــــاري وكــــذل  إرا كانــــ  املــــرأه مشــــغوفة ابلغنــــاء 
واألحلان وإرا كان  املرأه ررقاء العينـني  ل علـى شـدة الغلمـه فيهـا 



وكـــذل  غلـــ  الشـــفتني وقـــد يـــدل غلظهمـــا علـــى غلـــ  األســـكتني 
للنكـا  والعـني الكهـالء مـ  ك هـا  الشـهوةوتدل رقتهمـا علـى قلـة 

وضـيق الـرحم وصـغر العجيـزه مـ  عظـم األكتـاال تدل على الغلمـه 
يدل على عظم الفـرج و نـو العنـني إىل وحيـة القفـا يـدل علـى سـعة 

الشـهوة أصـناال ومسبقـات لكـل  يفالفرج ورمسوبته وأعلم أن النساء 
وسـأركر  الشـهوة يفالشهوة  شصل يا كمال  يفصنف منهن رتبه 

أهـل احلـذ  األصناال وما يوافق كتل صـنف منهـا مـن الرجـال قـال 
واملعرفـــه والتجربـــه مـــن النســـاء للرقـــه والقفـــراء واخلرفـــاء وامللتهمـــه 
والشغراء واملنهقنه والقعره وهذه األصناال  يذقن لـذة اهمـاع إ  

املن ــــم فرجهــــا إىل  فهــــ  ــــا أركــــر إن شــــاءهللا تعــــاىل  أمــــا اللزقــــه 
قل الشهم فيه وهزل بعد بنه وبقى ملتسـقاري  الذيماحوت جوانبه 

ليــه مســاخياري لعــد  شــهمه وهــذه  يشــفى أوامهــا غــري الــذكر  ــا ع
الغلــــي  الكبــــري الفيشــــله ليســــد منهــــا مواضــــ  التقفــــري ويصــــل إىل 

قـــد عربـــ  جوانـــمل فرجهـــا  الـــي فهـــ وأمـــا اخلرفـــاء  اللـــذةمواضـــ  
النســـاء  يفوبعـــدت مســـافة مـــابني إســـتكيها وأكهبـــر مـــا يكـــون رلـــ  

لــذكرالطويل الغلــي  الطــوال وصــاحبه رلــ   وــد لــذة اهمــاع إ  اب
و ود لغريه لذه وصاحبة رل  تكـون شـديدة الغ ـمل سـيإة اخللـق 
ورل  يكون منها عند اهماع لتقصري الرجل عن بلوغ لـذهتا وقلمـا 

أســفل فرجهــا وأعــاله شــئ  الــي فهــ ينــزل يــا شــهوة وأمــا امللتهمــه 
واحد م  قرب مسافة شهوهتا وسرعة إنزايا وهذه لي  إليها أحمل 

ال ســوى ســري  ا نــزال ومــىت مســال مجــاع الرجــل يــا وأبطــأ مــن الرجــ
قـد  الـي فهـ إنزاله وجدت لذل  أملاري شديداري ووجعاري  وأما الشـغراء 



جــف جانبــا فرجهــا وشــغر جانبــه وخــال مــن اللهــم ولــي  شــئ عنــد 
ـــذكر الطويـــل الرقيـــق ســـيما إرا كانـــ  مادلـــه إىل  هـــذه أوفـــق مـــن ال

تكــن علــى جنبهــا مل وــد  قــد خــال مــن اللهــم ومــىت مل الــذياهانــمل 
الغليظـه خيطـان  فهـ للجماع لذه ومل تنزل يـا شـهوة وأمـا املنهقنـه 
قـد إ قنـ  فيـه  الـيالفرج من خارجـه السـفله ا مـتالء مـن  اخلـه 

لعـــد  اهمـــاع وهـــى  وـــد لـــذه اهمـــاع ابلـــذكر الصـــلمل  الشـــهوة
الشديد و يعجبها سواه و تنزل يا شهوة إ  ابلسها  ألنـه شمـى 

فيه فتنزل شهوهتا وأما الرجـل فـال  احلرارةظاهر فرجها ولذل  تغزر 
ود عنده لذه وأعلم أن النسـاء الروميـات أمسهـر أرحامـاري مـن غـريهن 
واألندلســـيات أمجـــل صـــورة وأركـــى روادـــح وأمحـــد عاقبـــه وأمسيـــمل 
أرحامـــاري ونســـاء الـــا  واألرمـــن أقـــذار أرحامـــاري وأســـرع أو  ا وأســـوأ 

الصـقالبه والسـند أر  أحـوا ري وأقـبح وجوهـاريَر أخالقاري ونساء اينـد و 
واشد حنقاري وأستف عقو ري وأسـوأ تـدبرياري وأعظـم نتنـا وأقـذر أرحامـاري 
والزنج أبلد وأغل  وإرا وافق  منهما احلسناء فال يواريها شئ من 
األجنـــاس وأبـــداهنن أنعـــم مـــن أبـــدان غـــريهن واملكيـــات أمت حســـناري 

ن لســـن بـــذوات ألـــوان  وأمسيـــمل مجاعـــاري مـــن هـــذه األجنـــاس غـــري أهنـــ
كــألوان غــريهن والبصــر ت أشــد غلــه وشــبقاري إىل اهمــاع واحللبيــات 
أشد أبداو وأصلمل أرحاماري من البهر ت والشاميات أوس  النساء 

ســــادر األوصــــاال والبغــــدا  ت أجلــــمل  يفا ســــتمتاع  يفوأعـــدين 
للشـــهوة مـــن غـــريهن وأحســـن إســـتمتاعا ومجاعـــا ومـــن أرا  الســـكن 

ومسيمل املنطـق فعليـه ابلفارسـيات والعربيـات أحسـن وحسن العشره 
تقد  ركرها  وأعلم أن النساء علـى  الياحوا ري من مجي  األجناس 



مل يتكاســل  الــيراهقــ  والعــانق  الــياســه أضــرب وهــى احلديهبــه 
بينهــا وبــني النصــف والنصــف فأمــا  والــيشــباهبا واملتناهيــه الشــباب 

عنــه وقلــة الكتمــان ملــا احلديهبــه فطبعهــا الصــد  عــن كــل مــا ســإل  
خومسبــ  بــه وقلــة احليــاء وضــم الهبيــاب عنــد مــن تلقــاه مــن الرجــال 

مل يتكامل فيها الشـباب ف هنـا تسـتا بعـش  اليوالنساء وأما العادق 
 ســــريعةا ســــتتار وتظهــــر مــــن ر فهــــا إن كانــــ  حاملــــه شــــيأ وهــــى 

كاملـه اخللقـه حسـنة األ ب كهبـرية   فهـ ا خنداع وأما املتناهيه شباابري 
بينهــار يــني النصــف فتهــمل أن  الــياحليــاء غ ي ــة الطــرال وأمــا 

مشـيتها  يفكالمهـا املتقصـفه   يفيظهر منها كـل حسـن وهـى الغنجـه 
و شئ عنـدها أشـهى مـن الوقـاع وهـى الولـو  الـو و  وأمـا النصـف 

يســـاخى وخطهـــا الشـــيمل وغلـــمل عليهـــا البيـــاض وهـــذه  الـــي فهـــ 
حلمهــا وينطفــئ نــور هبجتهــا وتكــون كهبــرية املالمسفــه للرجــال ممتلقـــه 

ـــه  ـــه ابلتصـــن  واخل ـــوع وهـــذه  يفمـــنثره ل ـــه إلي ـــ  املـــالر متهبب مجي
األوصاال  ينبغـى للرجـل أن يتـزوج بسـواهن و يتـزوج مـن عـداهن 
فــ ن مــن جــاور هــذه األصــناال اخلمســه  خــري فــيهن و  لنكــاحهن 

شـهوة النكـا  علـى ثالثـة عشـره ضـرابري  يفلذه  وقـد تنقسـم النسـاء 
ــه  فتمســه ضــروب يشــتهينه و يــر ن ســواه واســه ضــروب  خيان
و ميلـــن إليـــه وثالثـــة  روب جتلـــف أحـــواين فأمـــا اللـــواتى يشـــتهينه 
وميلــــن إليــــه و يــــنثرن ســــواه فهــــن اللــــواتى بــــني الشــــابه والنصــــف 

ا اللواتى والطويله والقصيفه وا  ماء املقدو ة وغري رات البعل وأم
مل تراهــــق والقصــــريه املشــــهمه  الــــي فهــــ  يشــــتهينه و ميلــــن إليــــه 

والبي ـــاء الرهلـــه ورات البعـــل املـــالر  يـــا وهـــن ء  يعجـــبهن غـــري 



ال ــم واللـــهبم والقبــل واملفاكهـــه واحلـــدي  واملــزا  واللهـــو واهمـــاع 
جتلــف أحــواين فيهــا  الــيفيمــا  ون الفــرج وأمــا ال ــروب الهبالثــه 

بـــني الشـــابه واحلديهبـــه فأمــــا  الـــيه والشـــابه والنصـــف فهـــن احلديهبـــ
احلديهبــه فتكــره اهمــاع بعــش الكراهــه وأمــا الشــابه فــ را إســتعطف  

وبغــري رلــ   متيــل  الشــهوةابلتملــق وإظهــار احملبــه  عاهــا رلــ  إىل 
ـــه وأمـــا النصـــف ف هنـــا   ـــريةإلي احليـــاء مـــن الرجـــال فـــ را أبســـط   كهب

ا ومالـ  إىل اهمـاع  وإعلـم ابملنانسه ومسول املالعبه صرك  شـهوهت
ا نــــــزال علــــــى ثالثــــــه أصــــــناال الســــــريعه والبطيإــــــه  يفأن النســـــاء 

 والـيا نـزال  يفواملتوسطه فأمـا الطويلـه والقصـيفه ف هنمـا يسـرعان 
رلـ  وعالمـة وقـ  ا نـزال أن ميـوت  يفبينهما فعلى توسـ  مـنهن 

 مسرفها حىت تصـري مهبـل عـني الريبـوع كـأن هبـا وسـنه ويعـرض يـا عنـد
إنزايــا أن يكلــح وجههــا ويتــهبلج ور ــا قشــعر جلــدها وعــر  جبينهــا 
وتســاخى مقاومتهــا وتســتهى أن تنظــر إر الرجــل ورخــذها رعــده 
ويعلو نفسها وتعرض بوجهها ومتكـن الرجـل مـن فرجهـا وتلصـقه بـه 
مـــن شـــدة الشـــهوة فهـــذه عالمـــات ا نـــزال وب ـــدها تكـــون بطيإـــة 

وقـ  واحـد   يفان منيه ومنيهـا ا نزال ف علم رل  وإرا إجتم  املاء
حصــول املتعــه و كيــد احملبــه وإن إختلفــا  يف الغايــةكــان رلــ  هــو 

إختالفاري قريباري كان  املـو ه علـى قـدر رلـ  وقـد جعـل بعـش النـاس 
فــروج النســاء علــى ثالثــة أقســا  كبــري وصــغري ومتوســ  مهبــل فــروج 
الرجــال ت جعــل لكــل قســم منهــا كنايــة مييــز هبــا فســمى الكبــري مــن 

لرجال فيالري والوس  حصاو والصغري كبشا وبى الكبـري مـن فـروج ا
رلـــ   يف اللـــذةالنســـاء فيلـــه والوســـ  رمكـــه والصـــغرينعجه وجعـــل 



 اللـــذةتنقســـم علـــى ثالثـــه أقســـا  األول صصـــل بـــه املوافقـــه وتوجـــد 
متوسطه والقسم الهبال   صصل به املوافقه و ود له لذه بل يعظم 

لقســـم األول مـــن رلـــ  هـــو ان يلقـــى ال ـــرر ابلفاعـــل واملفعـــول فا
الفيل الفيله واحلصان الرمكه والكبش النعجـه فـذل  غايـه املوافقـه 

والقســم الهبــات هــو أن يلقــى الفيــل الرمكــه واحلصــان  اللــذةوكمــال 
متوســــطه احلــــال  اللــــذةالفيلــــه والكــــبش الرمكــــه فهــــذا تكــــون فيــــه 

ذا والقســم الهبالــ  هــو أن يلقــى الفيــل النعجــه والكــبش الفيلــه وهــ
يعظـــم ال ـــرر بينهمـــا و يتفقـــان و جيـــد أحـــدعا لصـــاحبه لـــذه ومـــا 
أقـــرب تباعـــدعا وأســـرع فرقتهمـــا  وقيـــل أن النســـاء علـــى وجهـــني 
قســــوة وشــــفرة فــــال تز هــــا علــــى نصــــفه وإن رأيتهــــا ســــاكنه كــــأن مل 
ـــد رلـــ  ت ـــم  وترفعـــ  وت ـــع  و   جالطهـــا ف عطهـــا كلـــه فعن

علـــى الرجـــال  الروميـــات مـــن هتـــذى عنـــد اهمـــاع وهـــن حريصـــات
وأكهبــرهن قعــرات وقــوة حركــة العــني تــدل علــى قــوة الشــهوة وغلــ  
مشـــ  الرجـــل والقـــد  العـــريش يـــدل علـــى أن صـــاحبه ران ومســـول 

 يفاألصاب  وغلظها  ال على ك  الذكر وكذل  الزرقاء العينني إ  
الرجــال وصــالبة الهبــدى تــدل علــى البكــاره وغلــ  الشــفة يــدل عــل 

علـى ضـيقه والكهـالء ضـيقة الفــرج غلـ  الشـفر وضـيق الفـم يــدل 
وصــاحبة اللســان األمحــر جافــة الفــرج وغلــ  العنــق يــدل علــى كــ  

ا نزال  ولي  شئ أخـدع  سريعةالفرج  ومن حلمة ثديها شاخصه 
للمــرأه مــن علمهــا سنــ  يــمل يــا وأن تظهــر يــا أرعــده و معــه فلــو  
  كان  عابده  نغلم  وعالمة البغ ه أهنـا تغـري خلقهـا عليـه ومتنـ

نفســها النظــر إليــه وت ــاجرة وتنشــر  عنــد مفارقتــه وعالمــة القهبــه 



املشـــ  وتقـــيم الظهـــر وتكـــون فـــاتره الطـــرال خشـــنة  يفأهنـــا تتصـــدر 
الكال  كالمها ابلتصغري وعالمة العاشـقه أن تكـون كهبـرية التنهـدات 
إرا ســـأل  عـــن شـــئ أتـــ  بغـــريه وتظهـــر ياســـنها لغـــريه وإ ه تعـــ  

اجمللـــ  صـــغري تالعبـــه ومتـــد  يفكـــان   وتكهبـــر التهبـــا ب والكســـل وإن
شــعرها وتعبــ  وتعــش شــفتها ويعــر  جبينهــا وتــدم  عينيهــا وصتــال 

 الطيبــةملزاحـه وإن جــار عليهـا ومل يرهــا تنهنهــ  وتالمسفـه ابلرادهــه 
وتكـــر  يبـــه وتعـــا ى عـــدوه وتشـــكرة علـــى القليـــل و تكلفـــه كلفـــه 

 إليه.النو  وتكهبر النظر  يفوتسارع خلدمته وج ه أهنا تراه 
 {احملسنه للون البشرة األ ويةمعرفة  يفالباب الهبال  }

اهمــــال اخللقــــى  يفالوجــــه متممــــه ملــــا نقــــ   يفملــــا كانــــ  الزينــــه 
ممايكســمل الوجــه والبشــره بياضــاري ومحــره ورادهــه وكــان رلــ  يركــاري 
للشـــهوه واهمـــاع عنـــد النظـــر إىل وجـــه املـــرأه و اعيـــاري إىل مواقعتهـــا 

تركــمل لتصــبح اــالي   كهبــريةرته ابشــياء  ولغســيل الوجــه ور  ة ن ــا
ســادله ومنهــا الشــم  والصــمي والبــور  وغــراء الســم  والعنــزروت 

واشـــــباه رلـــــ  فهـــــذه أصـــــول تركيـــــمل  واألشـــــربةوخـــــرء العصـــــافري 
الغســـو ت ومجيـــ  أ ويـــة الوجـــه مـــن الغمـــرة وغريهـــا فغعلـــم رلـــ   

يصـــفى الوجـــه وينقـــى البشـــره  تنخـــذ البـــاقال  (صـــفة غســـول جيـــد)
رسنه وترم  وبزر فجـل وبـزر بطـيخ مقشـر ومحـ  ونشـا مقشره وك

صـفه )من كل واحد جزء يسـهق اهميـ  أفـرا اري وينتـل ويسـتعمل  
جيـــده تنقـــى البشـــره والوجـــه ويصـــفى اللـــون  ينخـــذ النشـــا  (أخـــرى

الظــل ت يســهقان  يفوالكهبــرياء ويســهقان حبليــمل مســرى ت جيففــان 
ينخذ  (يدصفة غسول ج)ويستعمالن عند احلاجه فهما غايه رل  



 قيــق عــدس و قيــق محــ  ونشــا وعنــزروت ومصــطكى وبــور  مــن  
كــل واحــد جــزء يســهق اهميــ  وعمــاري وخيلــ  ت يغســل منــه الوجــه 

صــفة )تنقيــة الوجــه فعــالري حســناري  يفعنــد القيــا  مــن النــو  ف نــه يفعــل 
ينخـذ بـور  ارمـ  جـزء ولـور حلـو جـزآن  (تزيل الكلـف مـن الوجـه

ينخـذ مـن أصـل  (صفة مسـالء الـنمش)يد  وعماري ويطلى به الوجه  
ــة أجــزاء  الســوس جــزء ومنتــرء العصــافري جــزآن ومــن القســ  ثالث
يــد  اهميــ  وعمــاري ويعجــن رــل ممــزوج  ــاء ويطلــى بــه الوجــه مــن 

ينخذ ررنيخ أصفر  (صفه أخرى)العشاء ويغسل من الغد  اء خناله 
وأمحــر مــن كــل جــزآن أنــد جــزء يســهق اهميــ  ببــول البقــر ويطلــى 

ينخــذ الشــم   (صــفة غمــرة جيــده)الوجــه وميســح مــن الغــد   علــى
أبــيش وإســقيذاج وشــهم عجــل مــن كــل واحــد جــزء يــداال الشــم  
بــدهن الــور  ويلقــى عليتــه الشــهم وا ســقيذاج ت يطلــى بــه الوجــه 

تنقيـــة  يفهنايـــة  (صـــفه أخـــرى)عشـــية ويغســـل مـــن الغـــد  ـــاء ابر   
الكهـــل  الوجــه وصمــريه ينخــذ كهبــرياء ورجــاج شــاى مســهو  مهبــل

ورعفــران وتــرم  ولــمل حــمل القطــن مــن كــل واحــد مهبقــال ت ينــدى 
بقليل  هن لور ت يسـتعمل ف نـه غايـه  ينخـذ خـر ل أبـيش وررنـيخ 
أمحـــــر وقليـــــل بـــــور  ت يســـــهق اهميـــــ  وميـــــد بصـــــفرة البـــــيش ت 
يســتعمل  وعــل الوجــه أبــيش مشــرابري ابحلمــره لــه ملعــان وبريــق وتزيــل 

راحـــات وكـــل أثـــر ورـــش وهبـــق أثـــر اهـــدرى والـــ ص والكلـــف واه
ســبعة أ    وهــى يلــمل  اســتعملوســوا  حــىت ينكــر األخ أخــاه إرا 

مقشـــر عشـــرة مهباقيـــل بصـــل الفـــار اليـــاب  مـــدقوقاري اســـة مهباقيـــل 
بسفايج أربعة مهباقيل أصل كـر  احليـه سـبعة مهباقيـل رعفـران مهبقـالني 



ســكر مســ ر  ســبعة مهباقيــل  قيــق محــ  مهبلــه مسهبــرياء مهبلــه  قيــق رر 
أقماع فستق وحمل سفرجل اسة مهباقيل مغـاث أربعـة مهباقيـل مهبله 

جلنــار ســتة مهباقيــل ور  أمحــر أربعــة مهباقيــل أشــراس عشــرة مهباقيــل 
ســـورجنان عشـــره مهباقيـــل ربيـــمل اهبـــل مهبلـــه مصـــطكا مهبلـــه أصـــول 
الالعيه نان مهباقيل بصـل مشـوى اسـة مهباقيـل خـر ل أبـيش مهبلـه 

مهباقيـل بيـاض البـيش  عشرون منه السين النساء عشـره النتالةماء 
ستني مهبقا ري  هن لور عشـرين مهبقـا ري لـب التـني عشـره مهباقيـل تـد  
احلـوانج وتنتـل حبريـره وتصـمل عليهـا امليـاه والـدهن والبـيش ت ميـد 

إوء ويصــــفى عنــــه  يفبصــــفره البــــيش ت يــــا  حــــىت خيتمــــر وجيعــــل 
الظل ف را إحتيج إليه ميده بصفرة  يفالصفرة وجيعل أقراصاري وجيفف 

البيش ويطلى على الوجه من الليل فـ را كتـان مـن الغـد غسـل  ـاء 
فاتر وأسنان شر  ت يغلى قدرا مـا ويسـكمل علـى البتـار ت ميسـح 
الوجــه بقليــل  هــن ور  ف نــه غايــه فيمــا ركــروه وهللا ســبهانه وتعــاىل 

 أعلم. 
تســرع إنبــات الشــعر وتطولــه  الــي األ ويــةمعرفــة  يفالبــاب الرابــ  }

صســـن لونـــه وترجلـــه ومايســـرع نباتـــه ومينـــ  نبتانـــه  لـــيا واخل ـــاابت
 {وشلق الشعر عن البدن

إعلـــم أن الشـــعر ينقســـم أربعـــة أقســـا  منهـــا منظـــر ومجـــال ومنفعـــه  )
كشــــعر الــــرأس واحلــــاجبني واألهــــداب ومنهــــا مــــالي  فيــــه مجــــال 
و منفعــه كشــعر ا بــ  والعانــه ومنهــا مافيــه مجــال مــن غــري منفعــه  

نها مافيه منفعه من غري مجال كشعر سادر للرجال وم اللهيةكشعر 
اهسد وسوال نتكلم عـن كـل قسـم مـن هـذه األقسـا   فمـن رلـ  



 يفقليـل ريـ   يفمهبالري صفة  واء يطـول الشـعر  ينخـذ  رن يـذاب 
قــد  ســلني علــى مجــر لطيــف فــ را راب فليــذر عليــه شــئ مــن نــوى 

صــفة )يــر  وميــزج علــى النــار حــىت خيلــت  ت يســتعمل ف نــه غايــة  
يطــول الشــعر ينخــذ  هــن البــيش و هــن اليــابني وخيلطــان  (خــرىأ

ينخــذ  (صــفه أخــرى)رلــ    يفويــدهن هبمــا الــرأس مــراراري ف نــه غايــه 
صـفه )إنبـات الشـعر   يفمخ الهبعلمل يطلى به املوض  ف نـه عجيـمل 

ينخــذ أظــالال عنــز ســو اء وصــر  وتســهق ونــداال بزيــ   (أخــرى
نبــ  الشــعر  ينخــذ ي (صــفه أخــرى)ويطلــى بــه املوضــ  ف نــه غايــه  

ـــــ  مرةأخـــــرى إىل  ـــــار ت يعا رل ـــــرات ويســـــهق كالغب الزجـــــاج الزعف
ينخـذ رر  (صفه أخرى)السهق م   هن الزنبق ويطلى به املوض   

رصــاص وصــالية رصــاص وجيعــل بينهمــا  هــن ويســهق حــىت تنهــل 
قوة الرصاص ويلطخ بـه املوضـ  وي ـمد عليـه ور  التـني املسـلو  

 خـذ نصـف رمسـل ريـ   (ر عا  كاملةصفة صبغه تستم)ف نه غايه  
مساجن على النار حىت يغلى ويطر  فيه نصف أوقيـه  يفمسيمل وعله 

حمل  بني وصركه وهو يغلى حىت شا  حمل اليـابني ف رفعـه عـن 
القـارورة نصـف أوقيـه بـرا ة  يفقارورة وإجعل عليـه  يفالنار وإجعله 

أو ثالثه ف هنا  حديد وخليه فيها أربعة أ   ت  هن به الشعر  فعتني
ينخــذ بــيش وحــمل احلنظــل فيقلــى  (صــفة أخــرى)ويإــ  كمــا صــمل 

بدهن الغار وخيل  معه مهبل ربعه ررنيج ركر غري مدقو  ت يسـتن 
الكــل ويصــفى  هنــه فــ را إحتجــ  إليــه فامســل الشــعر  ــاء اآلس ت 

كل سنه مرة واحده ف نـه  يشـيمل مجلـه كافيـه   يفإ هنه هبذا الدهن 
قنينـه سـاال منـه  يفور  شـقادق النعمـان ويـا   ينخـذ (صفه أخرى)



ربـل اخليـل مـده ف نـه يصـري  يفوساال من الشـمل واملسـ  ت يـدفن 
ـــه الشـــعر فيســـو ه ويقـــوى  (صـــفة  هـــن)خ ـــاابري حســـناري  خي ـــمل ب

أصله  ينخذ حـمل الغـار و رن ولغسـنتني مـن كـل واحـد جـزء ومـن 
 يفخرقـه وينقـ   يفالسرو جـزآن يـد  اهميـ  وينتـل حبريـره ويشـد 

صـــفة ) هـــن اآلس ســـبعة أ   ت ميـــرس فيـــه حـــىت ينهـــل ف نـــه غايـــه 
ينخــذ مــن رهــر اهــور ومــن بعــر املعــز مهبــل ربعــه ت  (خ ــاب آخــر

 (صـفه أخـرى)يسهقان بزي  وشئ من القفر الرمسـمل وخيت ـمل بـه 
ينخـــذ مـــن عجـــم الزبيـــمل ويغســـل جيـــداري ت يســـهق وعمـــاري كالكـــل 

الزبل شـهر ف نـه  يف برنيه رجاج ويغمر بدهن خل ت يدفن يفوجيعل 
ينخـذ حنظلـه  (صفة خ ـاب)يصري خ اابري وكذل  بيش احلبارى  

تهبقـــمل وخيـــرج شـــهمها ت جيعـــل فيهـــا  هـــن غـــار وشـــئ مـــن شـــقادق 
 احلرارةتنور قليل  يفالنعمان ت تطني بطني احلكمه أو عجني وجيعل 

ســاعه مسويلــه ت جــرج وينــزع عنهــا العجــني ت يصــفى الــدهن ويرفــ  
صــفه )غنــه إرا  هــن بــه الــرأس صــار كهبــري الســوا  لوقــ  احلاجــه ف

عــن رجــل هنــدى  قــال ينخــذ حــافر محــار أســو  وشــر   (خ ــاب
جربنــاه فوجــدوه  (صــفة أخــرى)ويســهق بــدهن آس وخيت ــمل بــه 

حسناري  ينخذ شقادق النعمان وعصارة العوسج وعف  مقلـى بزيـ  
مســهو  وخبــ  حديــد مســهوقاري مــن كــل واحــد جــزء ومــن الشــمل 

قـــال )خ اهميـــ  ابخلـــل ت يصـــفى ويرفـــ  ويســـتعمل ربـــ  جـــزء ويطـــب
إرا سهق القرنفل وخل  به احلنـاء ت إخت ـمل بـه خـرج  (جالينوس
إرا إستعمله الغـال  قبـل احللـم مل يشـمل أبـداري   (صفه أخرى)أسو   

ينخــذ    اخلطــاال وخبــة مســ  ورنبــق رصاصــى جيمــ  اهميــ  إرا 



كتاب القانون  إن   يف (قال إبن سينا)إستعمله الغال   يشيمل أبداري 
إرا شـــرب ورن  رهـــم مـــن  الرمسوبـــةا نســـان القـــوى البـــدن الكهبـــري 

الــزاج األمحــر البلتــى فــ ن شــعره النابــ  ينتهبــر وينبــ  شــعر أســو  
كل يـو  هليجـه كابليـه يلوكهـا ت يبلعهـا يـداو    يف استعملوقال من 

على رل  سـنه كاملـه فـ ن شـبابه يـدو  عليـه و يسـرع الشـيمل إليـه 
ينخذ مـن السـعد والكنـدس  (صفة خ اب أمحر)أبداري  بل  يشيمل

أجزاء سواء ت يطبتان ابملاء ويصفى عنهما رل  املاء وخيت مل به 
خيــرج أمحــر ينخــذ حنــاء  (صــفه خ ــاب آخــر)التهمري يفف نــه غايــه 

وومشـــة مـــن كـــل واحـــد جـــزء وقليـــل خطمـــى ت يعجـــن اهميـــ   ـــاء 
عــش نســاء الســما  وخيت ــمل بــه علــى املكــان خيــرج غايــه وكــان ب

أمــراء الشــا  جت ــمل هبــذا اخل ــاب فيصــريها مهبــل جنــا  الغــراب 
وهــذه صــفته ينخــذ كـــور رصــاص ضــيق الفـــم فيجعــل فيتــه إحـــدى 

تطـر  علـى القـروج ت تغمـر ابلزيـ  الطيـمل  الـيوأربعون عقله مـن 
الزبــل أربعــني  يفاملغســول ت يســد رأس الكــور ســداري وثيقــاري ت يــدفن 

جت ـمل بـه فتـذ عـو  مهبـل السـوا  ت  يوماري ت خيرج فـ را أر ت أن
كفــ  قلــيالري مــن  هــن اخلــل ت ضــ  عليــه مــن هــذا الزيــ    يفاجعــل 

املعمــول ابلعلــق شــيإاري يســرياري ت إ هــن بــه الشــعر ف نــه هنايــة الســوا  
يطـبخ ور  الزيتـون بغمـره مـاء ت يغسـل  (صفه أخرى وعـد الشـعر)

ـــه جيعـــده  ـــه الشـــعر ف ن ـــه وســـد (صـــفه أخـــرى)ب ر ينخـــذ  قيـــق حلب
وعفـــ  ونـــورة ومر اســـنج مـــن كـــل واحـــد جـــزء وجيمـــ  الكـــل بعـــد 
الســـهق ويعجـــن وخيمـــر ت يغســـل الـــرأس رطمـــى فـــ را جـــف أخـــذ 
الشعر وخل  ومسلـى هبـذا الـدواء ت يـا  إىل الغـد ويغسـل رطمـى 



ينخـذ حـافر محـار شـر  وقـرون مسـهوقه  (صـفه أخـرى)ف نه جيد  
 (أخــرى صــفه)تســهق بــدهن خــل ويطلــى بــه املوضــ  ف نــه قــوى  

ينخذ جعه و رن أجزاء سواء تسهق وتعجن بعقيـد العنـمل ويطلـى 
 أول الليل ت يغسل بكرة.  يفبه املكان 

ولواألســـنان وتزيـــل البتـــر  الـــي األ ويـــةركـــر  يفالبـــاب اخلـــام  }
 {وتطيمل رادهة الفم

قـــد ركـــرو أن بيـــاض األســـنان وصـــفاء لوهنـــا ومسيـــمل رادهـــة النكهـــه 
ة مجايـــا وكمـــال أوصـــافها فـــ را تفلجـــ  تتمـــ يفصتـــاج غليهـــا املـــرأه 

 يفأسناهنا وتغريت نكهتهـا نفـر منهـا بعلهـا وكـره ومسأهـا وقـد سـطرو 
تطيمل النكهـه ماشصـل  اليهذا الباب من جالء األسنان واأل ويه 

ينخــذ قــرن آيــل  (صــفة ســنون جيلــو األســنان)بــه الغــرض املقصــو  
ل القصـمل صرقه وملح إندرات وربد البهر من كل واحـد جـزء أصـو 

جزء يد  اهمي  ويسنت  صي يرقه جزآن شا نج رب  جزء خزال 
ينخذ قشور روبيان جزآن ومن القـرون واهلنـار  (صفة سنون آخر)

والســـما  والعفـــ  والشـــمل مـــن كـــل جـــزآن يـــد  اهميـــ  وينتـــل 
ينخــذ  (صــفه ســنون يقــوى األســنان وجيلوهــا)ويســنت بــه ف نــه غايــه 

اهمـر فـ را إمحـر  يفويلقـى قرمسـاس  يفملح أنـدران ويسـهق ويشـد 
قطران ت ينخذ منه جزء مـن ربـد البهـر والدارصـي   يفأخذ ومسفى 

واملر والسـعد ورمـا  الشـيخ مـن كـل واحـد جـزء ومـن السـكر ثالثـه 
ــه  ــه ف ن أجــزاء ومــن الكــافور عشــرة أجــزاء يســهق اهميــ  ويســنت ب

ينخــذ  (صــفة ســنون جيلــو األســنان وينقيهــا)تقنيــة األســنان  يفجيــد 
 يفمســ ر  يســهق جريشــاري ت يبــل ا صــب  بســكنجبني وميــرغ ســكر 



كل أسبوع يوماري ف نـه   يفالسكر ويستا  به مراراري ت يتم مش ابملاء 
ينخــذ ور  منــزوع  (الفــم يطيــمل النكهــه يفصــفة حــمل يوضــ  )جيــد 

األقماع وصندل أبـيش وأصـفر وسـعد مـن كـل واحـد عشـرة  راهـم 
واحــد  انــق يبقــى  ســليته وســنبل وقرنفــل وقرفــه وجوربــوا مــن كــل

اهمي  وعماري ويعجن بشراب رشات وشبمل مهبل احلمـ  ويسـتعمل 
ينخـــذ  (صـــفة ســـنون يطيـــمل النكهـــه ويقـــوى اللهبـــه وجيلـــو األســـنان)

سعد أبيش مقشر مدقو  وعم ويل  بشراب عتيق ويعجـن بعسـل 
وجيعل أقراصاري وجيفف على مسابق علـى النـار مـن غـري غهـاا  فـ را 

منه عشرة  راهم وملح إندرات ثالثـه  راهـم أمحر وجف وبر  ينخذ 
ربد البهر ثالثه  راهم عو  هندى أربعة  راهـم يـد  اهميـ  وعمـاري 

يطيـمل النكهـه ويشـد اللهبـه  ينخـذ صـندل  (صـفة سـوا )ويسنت به 
أبــيش وور  أمحــر مــن كــل واحــد اســه  راهــم ســعد أبــيش وقشــر 

قلـه وكبايــه األتـرج جمففـاري وأرخـر وأثـل مـن كــل واحـد ثالثـه  راهـم فا
وبسباســه وقرنفــل ومصــطكى وعــو  هنــدى وســكر مــن كــل واحــد 

صـــفة  واء يطيـــمل رادهـــة ) رعـــان يـــد  اهميـــ  وعمـــاري ويســـنت بـــه 
ينخذ سليته و ارصـي  ورامـ  وهـا  وفقـا  وفهـم حجـرى  (الفم

 األ ويـةوسكر وراسن وكبايه وعر  سوس أجزاء سواء تسهق هذه 
عـل كـل يـو  صـ  اللسـان وتعجن  اء ور  وصبـمل مهبـل احلمـ  وجي

 منها حبه ف نه جيد.
 {تسمن البدن وتصلبه الي األ ويةمعرفة  يفالباب السا س }

ـــة البـــدن مطلـــوب الرجـــل منهـــا  النهيفـــةملـــا كـــان بـــن املـــرأه  وعبال
هذا  يفأور و  النهيفةاملوافقه ما شصل من املرأه  اللذةوشصل به 



 النهيفـةإسـتعملته املـرأه  واألغذيـه املسـمنه مـاإرا األ ويـةالباب من 
بــــن بــــدهنا وصــــلمل حلمهــــا وصــــفا لوهنــــا  اســــتعمالهو امــــ  علــــى 

ــةركــر  يف األ ويــةوحظيــ  عنــد روجهــا ولنشــرع قبــل ركــر   األغذي
 اسـتعمالهاملسمنه فيستعمل بعد تناول الغـذاء الـدواء وشـاف  علـى 

كـــل مسعــــا  مسيـــمل الكيمــــوس   يفمـــدة ليهصـــل الغــــرض واملطلـــوب 
ايراي  واهواريــــمل واألرر ابللــــب واخلرفــــان إهن ــــامه كــــ يفالقــــوى 

الرضــ  والشــواء مــن اللهــم والقــال  والــب  املســمن والــدجاج فــ ن 
ـــي  التســـمني وكـــذل   خـــول احلمـــا  عقـــمل أكـــل  يفرلـــ  كلـــه بلي

يسمن البدن وشسـن اللـون  (صفة  واء)الطعا  وبعد اي م األول 
خل ــــراء ا واحلبــــةالبــــاه  ينخــــذ اللــــور والبنــــد  املقشــــر  يفويزيــــد 

والفســتق والشــهبانج وحــمل الصــنوبر والكبــار يــد  اهميــ  ويعجــن 
ويبند  بنا   جوريف وينخذ منه كل يو  اـ  جـورات إىل عشـر 

صفة  واء يسمن )ويشرب عليها شراب ف ن هذا غاية فيما ركروه 
ينخـذ أربعـة أكيـال مـن  قيـق السـميد واـ  أورا   (وشسن اللون

يلــ  بســمن بقــر وتتتــذ أقراصــاري أنــزروت يســهق وخيلــ  ابلســميد و 
لـــب  يفينخـــذ محـــ  ينقـــ   (صـــفه أخـــرى)وينكـــل ابلغـــداة والعشـــى 

حليــمل بقــرى يومــاري وليلــه وغــن جــد  عليــه اللــب ورىب بــه كــان أجــو  
وينخــذ مــن األرر األبــيش املغســول ومــن بــزر اخلشــتاع املــدقو  
ومــن احلنطــه والشعرياملهروســني مــن كــل واحــد ثالثــون  رعــاري ومــن 

ملقشــور اســون  رعــاري جيمــ  ويطــبخ كــل يــو  ثالثــون  رعــاري اللــور ا
احلمــا  واألرر  يفبلــب حليــمل و هــن أوبــن ويشــربه ويســتهم بعــده 

والشعري اجزاء سواء عدس ومـاع مقشـوران وخشـتاع أبـيش مـن  



كـــل وحـــد نصـــف جـــزء وحنطـــه مرضوضـــه وبســـم مقشـــر مـــن كـــل 
ب واحد جزء ونصف سكر جـزأين خيلـ  اهميـ  ويرفـ  وشتسـى بلـ

رعـم إبـن سـينا أنـه عجيـمل الفعـل  (صـفة  واء)النعن  غداة وعشـيه 
التسمني  ينخذ البنج ويغسل ابملاء بعد أن ينقـ  فيـه يومـاري وليلـه  يف

ويلــ  بســمن ويغلــى قــدر مايســتن ويلقــى عليــه قــدر أربعــة أمهبالــه 
لورا مقشـر أو مهبلـه جـور ومهبلـه سـكر وينخـذ منـه عنـد النـو  اسـة 

املــاء مسبتــاري  يف  ينخــذ البــنج ويطــبخ (مهبلــهصــفة  واء آخــر ) راهــم 
وسـ  عجـني ويطـبخ  يفالظـل وجيعـل  يفجيداري ويصفى عنـه وجيفـف 

تنور حىت شمر مهبل البسر ت خيرج ويسـهق ويلقـى عليتـه مهبقـال  يف
رمسل فتي  يتتذ من السمسم واخلشتاع ت يتنـاول منـه غـدوة  يف

خـذ يسـمن البـدن ويرمسبـه  ين  (صـفة معجـون)وعشيه ثـالث كفـوال 
حمل الزبيمل والصمي العـرىب ثالثـة مهباقيـل علـى الريـق ومهبقـال عنـد 
النــو  ويتغــذى وســ  النهــار ابســفيدابج مــن حلــم قنــابر وإن مل يكــن 

ــة  تســمني  يففليســتعمل مــاء اللوبيــاء احلمــراء فــ ن هــذا الــدواء هناي
 (صـفة  واء مسـمن جمـرب)البدن وتنقيته إرا إستعمله مـدى الـدهر 

قيق مح  و قيق ابقال مـن كـل واحـد جـزء بزر رشا  أبيش ير   
وكســـيال جـــزآن كمـــون كرمـــات وفلفـــل مـــن كـــل واحـــد نصـــف جـــزء 

تنــور وجيفــف ت خيلــ   هبلــه خبــز  يفيســهق اهميــ  ويعجــن وخيبــز 
مرقــه فــروج بــني  يفبيــد ويتتــذ منــه كــل يــو  حســوا بلــب وجيعــل 

ينخذ أفراخ النهل  (صفة بنه عن اخلواص)ويستهمى قبل الطعا  
ركــل النهــل  الــذيأن تنبــ  يــا أجنهــه وقيــل الــدو  األبــيش  قبــل

ســويق بســكر  يفالظــل ويســهق ويرفــ  وجيعــل منهــا شــئ  يفجيفــف 



عفـ  وقرظيـات وقـر  بلـدى  (صـفة بنـه أخـرى)ويستعمل حساء 
وسعد نصارى من كل واحد أوقيه سعد كو  نصف أوقيه مر ثالثـه 

فره شـاميه ثلهبـا  راهم كلخ مهبله لسان ثور رب  رمسل عذبه رمسـل كسـ
رمســل هنــدى وكــابلى مــن كــل واحــد أوقيــه مصــطكى معلقــه ورر ور  
ــه مشــار نصــف قــد  أنيســون ربــ  قــد  مرســني  مــن كــل واحــد أوقي
أخ ــــر منــــني غــــول وغويليــــه مــــن كــــل واحــــد أربعــــة  راهــــم عكبــــه 
ومسـتعجله مــن كـل واحــد ثالثـه  راهــم قرفـه لــف سـته  راهــم حــمل 

اء بي ــاء ومتــرة فــنا  مــن  غاســول اســة  راهــم بــزر مربــ  قــد  كهبــري 
كـــل واحـــد أوقيـــه يـــد  اهميـــ  ويطـــبخ اخلرنـــوب علـــى ور ها يـــه 
ويسقى بدهن أليه ف را إلتق  احلوادج ومتاسك  ببع ها ترف  عـن 

ــه أخــرى)النــار وتيتعمــل بعــد الغــذاء وعنــد النــو   ينخــذ  (صــفة بن
رمســل  قيــق ورمســل حليــمل الغــنم وأربعــه أوا   هــن آليــه لــور مهبلــه  

ه عســـل  ـــل نصـــف رمســـل جيمـــ  اهميـــ  وشـــل ابللـــب كهبـــرياء مهبلـــ
 ويعملل أقراصاري وينكل منه كل يو  نصف أوقيه ف نه غايه. 

 {خ اب الكف وقموع األومل يفالباب الساب  }
ملـــا كـــان خ ـــاب كـــف املـــرأه وقمـــوع أوملهـــا رينـــه ولـــمل بـــه مـــو ة 

هــذا البــاب مــن اخل ــاابت  يفالرجــل وتســتدعى هبــا شــهوته ركــرو 
تلفه إرا أخ ب  املرأه هبا كفها وقمع  أوملها كـان رلـ  أنواعا ا
 (صــفة خ ــاب رهــظ)وصــفها وهنايــة حســنها فمــن رلــ   يفر  ه 

ينخـــذ رمســـل عســـل  ـــل ومهبلـــه مـــاء حـــار خيلطـــان وي ـــرابن ضـــرابري 
ـــا قطـــر منهمـــا  يفشـــديداري ت جيعـــالن  قرعـــه ويســـتقطران ت ينخـــذ م

ة احلديـــد اســـه وجيعـــل فيـــه مـــن القلقنـــد الق صـــى أوقيـــه مـــن بـــرا 



حـىت شمـر فـ را  احلـارةالشـم   يفقـارورة وتعلـق  يف راهم ت جيعـل 
أر ت أن تعمل به ف غم  ما أر ت أن ج ـبه مـن البـدن فيـه بعـد 

الشــم  ف نــه  يفأن تكــون قــد لطتــ  رلــ   ــاء النشــا ر وصــريه 
ينخــذ جــزء حنــاء  (صــفة خ ــاب ملــيح رهــظ)يصــري رهبياريحســناري 

أصـــفر وربــ  جـــزء رعفــران ومهبـــل اهميـــ  وجــزء ومشـــه وجــزء ررنـــيخ 
أنفهــة  يفنوشــا ر ويســهق اهميــ  حــىت يصــري مهبــل ايبــاء وجيعــل 

 ن املــاء ويكــون صتــه قنــديل إن   يفجــدى أو مســرال مصــران ويعلــق 
القنـديل وإن   يفرمن الصيف حىت أنـه كلمـا قطـر شـئ وقـ   يفكان 
الزبــل الرمســمل حــىت ينهــل وإرا أر ت  يفرمــن الشــتاء  فــن  يفكــان 

ن جت ــمل بــه فتــذ رلــ  القــامسر وإعجــن بــه  قيــق شــعري عجنــاري أ
جيداري وأتركه ليله خيفـر ت إخ ـمل بـه ماشـإ  مـن البـدن ف نـه خيـرج 

ينخــذ مــن  (صــفة خ ــاب أخــرى)رهبياريحســناري كأنــه رهــمل الــول 
احلنــــاء ومــــن الومشــــة جــــزآن ومــــن    األخــــوين القامسرمهبــــل اهميــــ  

صــفه )خيــرج رهبــاري  يسـهق اهميــ  رــل اـر ت خي ــمل بــه اليــد ف نـه
ينخـــذ اســـة  راهـــم ررنـــيخ أصـــفر وبـــور   رعـــان ومهبلـــه   (أخـــرى

ك يـــ  ومهبلـــه مرتـــ  رهـــظ جيمـــ  اهميـــ    بو قـــه وتطبـــق عليـــه 
أخـــرى ت تـــدخل الكـــور وتـــنفخ عليهـــا فمـــىت إصـــفر الـــدواء أخـــرج 
البو قـه و عهــا تـ   ت خــذ الـدواء وإســهقه وعمـاري وخــذ مـن احلنــاء 

وجففهــا ت إســـهقها وعمــاري بعـــد اهفـــاال  اهيــده رـــل أمحــر حـــار 
وأضف إليها الـدواء املعـزول وإعجنهـا  ـاء السـكر األبـيش احمللـول 
أعــ  اهــالب عجنــاري جيــداري وأتركــه خيتمــر يومــاري وليلــة ت إجعلــه علــى 

ينخذ قشور  (صفة خ اب أسو )اليد ف نه خيرج مهبل لون الذهمل 



ليهمـــا ثـــالث املـــور اليـــاب  يـــد  وخيلـــ  مـــ  مهبلـــه حنـــاء وي ـــاال إ
عفصــات مســهوقات وثالثــه  راهــم قلقنــد و رعــان أملــج ونصــف 
 رهــم مصــطكا كــل رلــ  يــد  مهبــل الكهــل ت يعجــن اهميــ   ــاء 

صـفه أخـرى )فاتر وخيمر وخيت مل به ف نه خيـرج مهبـل ريـش الغـراب 
ينخـذ حنـاء مهبقـا ا ومـن النـورة ثالثـه مهباقيـل  (مهبل لون ريش الببغاء

ــة ومرتــ  مهبقــال راج مهبلــه صــم ــرياري مهبــل  رور  ثالث ي عــرىب مهبلــه كهب
مهباقيل يعجن اهمي  بعد السهق ببياض البيش وخيت ـمل بـه خيـرج 

ينخذ شـمل مهبقـال رجنفـر  (صفة خ اب مهبل لون الطاووس)حسناري 
مهبلـه يــد  اهميــ  ويعجــن ببــول الصــبيان وخيت ــمل بــه خيــرج حســناري 

ينخـذ عنـزروت ثالثـه مهباقيـل رابب الـذهمل  (صفو خ ـاب رهـظ)
ق ررنيخ أمحر ثالثة مهباقيل مرارة الشبوط رب  مهبقال صمي عرىب  ان

مهبقال وبزراكليل املل  نصف مهبقال وسندروس مهبقالني ومـاء الهبـو  
األخ ـــر مهبقـــالني تســـهق األ ويـــه وتعجـــن  ـــاء الهبـــو  ومـــرارة بقـــرة 

ينخــذ  (صـفه أخـرى ف ـيه)محـراء وخيت ـمل بـه فيـأتى رهبيـاري عجيبـاري 
صـــاص ومـــن اهعـــده مهبقـــا ن وور  ثـــالث أورا  مـــن إبيـــداج الر 

احلناء مهبقال وصمي عـرىب مهبقـال وكـافور حبتـان بـرا ه حديـد  رهـم 
وم  األ ويه مسـهوقه منتولـه وتعجـن ببيـاض البـيش وخـل ثقيـف 

 (صـفة خ ـاب أمحـر)وج ـمل بـه األيـدى تكـون علـى لـون الف ـه 
ينخــذ راج  رعــني وبقــم أمحــر جيــد  رهــم ومــن احلنــاء ســته  راهــم 

ه  رهـم ونصـف ومـن    األخـوين مهبقـا ن رعفـران  رهــم ومـن املغـر 
ونصــف ومصــطكا مهبقــال يــد  اهميــ  ويعجــن  ــاء صــفرة البــيش 

 وخيت مل به ف نه جيئ على لون شقادق النعمان.



الباب الهبـامن   معرفـة األ ويـه الـىت تطيـمل رادهـة البـدن والهبيـاب }
عند النو   من املرأه اهالبه ملو ة الرجال ومتن  من  ر البول والعر 

 {وتنف  من ننت ا بطني
إعلم أن الرادهه الىت تطيمل البـدن والهبيـاب مـن املـرأه جالبـه ملـو ة )

الرجــل وابعهبــه لــه علــى املوافقــه و يقيــد مــا قــدمنا ركــرة مــن أنــواع 
الزينه م  عد  الطيمل  سيما إرا كان العر  منها كريهـاري غـري مسيـمل 

الىت إرا إستعملتها املرأه الرادهه وسنذكر   هذا الباب من األ ويه 
قطع  ننت عرقها ومساب  روادهها وإستغن  به عن املس  والعنـ  

 (صـفة مسـالء يطيـمل رادهـة البـدن)وحظي  عند روجهـا فمـن رلـ  
ينخذ را  ونعنـ  ومررجنـوع وور  التفـا  مـن كـل واحـد كـف جيعـل 
عليـــه مـــن املـــاء قـــدرما يغمـــره سربعـــة أصـــاب  ت يطـــبخ حـــىت يـــنق  

صفة  واء ميـرخ بـه )فى ويطلى به البدن فيطيمل رادهته الهبل  ويص
ينخــذ آس ومررجنــوع وســعد وقشــور أتــرج  (البــدن فتطيــمل رادهتــه

وورقة وأشنة وصندل من كل واحد جزء يسهق اهمي  ويرفـ  فـ را 
أر ت إســـتعماله فتـــذ منـــه قلـــيالري بـــدهن آس أو  هـــن ور  أو مـــاء 

ينخــذ مر اســنج  (صــفة  واء آخـر)فـاتر وميــرخ بـه البــدن ف نــه جيـد 
ويوتيا ورما ور  السوسن وآملر والصـ  والـور  مـن كـل واحـد جـزء 

صــفة قــرص يقطــ  )ويســهق اهميــ  ويســتعمل مهبــل األول أو ررواري 
ينخـــذ صـــندل وســـليته ومســـ  وســـنبل وشـــمل ومـــروور   (الصـــنان

أمحر من كل واحد جزء تونيا ومر اسنج من كل واحـد ثالثـه أجـزاء 
الكــل ويســهق ويعجــن  ــاء الــور   ومــن الكــافور نصــف جــزء جيمــ 

لقطــ   (*صــفه أخــرى)ويقــرص وجيفــف ت يســتعمل بعــد التجفيــف 



رادهة العـر   ينخـذ ور  وسـعد ومسـ  وشـمل مـن كـل واحـد جـزء 
يــد  اهميــ  وعمــاري ويــداال  ــاء الــور  ويســتعمل لطوخــاري ف نــه جيــد 

ينخذ شمل  (صفة  واء شب  العر  من ا بطني ويطيمل رادهتهما)
عني وأقاقيـــا ســـبعة  راهـــم وينتيـــا اســـة  راهـــم يســـهق ميـــات ومـــر 

رل  مجيعه ويعجن  ـاء الـور  ويطلـى بـه ا بـ  وإن كانـ  الرادهـة 
غالبــه جعــل مكــان املــاء خــل ويســتعمل  ــاء حــار ويطلــى بــه ا بــ  

صـــفة  واء للرادهـــه النتنـــه   مجيـــ  اهســـد و  أصـــول الفتـــذين )
  آس  بــ  وقشــر ينخــذ ور   بــ  وســعد وجلنــار وور  (وغريعــا

رمــان حــامش مــن كــل واحــد اســه عشــر  رعــا وســليته ومحامــا 
وســنبل مــن كــل واحــد مهبقــا ن شــمل عشــرون  رعــاري يــد  وينتــل 
ويعجــن رــل ويقــرص وجيفــف   الظــل وعنــد احلاجــه يســهق منهــا 
قرص ويدل  به   احلما  من بعـد ا سـتهما  يصـمل علـى اهسـد 

ومتن   روره فهـى السـعد وسـنبل ابر   أما األ ويه الىت صب  البول 
الطيـــمل والسوســـن ا بـــاجنوت والســـليته والبســـفايج والشـــهدانج 
الــ ى والتمــا  اليــاب  وحجراليهــو  والشــونيز ينخــذ مــن أيهــا إتفــق 
ورن مهبقـــال يســـهق وينتـــل حبريـــر ويســـتف عنـــد النـــو  مـــ  اســـة 
ــه الــىت تطيــمل رادهــة أصــول  أضــعافه  قيقــاري مــ  ســكر  وأمــا األ وي

وا بطــــني فهــــى مهبــــل التوتيــــا الكرمــــات وقنــــا وبزراحلرمــــل  الفتــــذين
والزوفا واحلماما والسعا ال ى وشجر التوت يرقاري واملقل اليهو ى 
وقــرن ا بــل يرقــاري ينخــذ منــه ورن  رهــم يســهق إن مل يكــن يرقـــاري 
ويعجــن  ــاء الـــور  وجيفــف   الظــل ت يســـهق وشــل بــدهن ريـــ  

كـان   كـل مجعـه بعـد اخلـروج مـن مسيمل ويرف    إوء ويدهن به امل



احلما  و يـدخل احلمـا  بعـد ا  بعـد يـومني ومـا را  عـن رلـ  ف نـه 
 مين  من كل  اء  رن هللا سبهانه وتعاىل. 

الرحم حـىت  الباب التاس    معرفة األ ويه الىت تقوى أشفار عنق}
 { يناله ضعف و عناء

املغنــامسي   وهــى العقــرب احملــر  وأنيــاب الســرمسان النهــرى وحجــر
ومرارة السلهفاه النهريه وبعر ال مل وأصـل الـدفلى وأصـل شـجرة 
اهاوشري وعظا  ايدهد يرقه وخهبى احلمار وأصل السـرمق اليـاب  
 خــذ مــن أيهــا شــإ  ورن  رهــم إن مل يكــن يرقــاري ويعجــن بنصــف 
أوقيــه  هــن رنبــق خــال  ت تــدخل املــرأه احلمــا  وجــرج و خــذ منــه 

وفه ثــالث ســاعات و تقــرب اهمــاع وصــب  ورن  انـق تتهملــه بصــ
  موضــ  مفــر  و تشــرب مــاء و شــراابري فينقطــ  عنهــا رلــ  البــول 

 وأ رار البول تستعمل رل  مرتني   السنه.
 البــاب العاشــر   معرفــة األ ويــه الــىت متنــ  مــن مــيالن عنــق الــرحم}

 {إىل حد أحد اهانبني وتهببته وتصلبه
وفندريون وا نســـــيون وا هبـــــل وهـــــى األشـــــنه والفلنجـــــه وا ســـــقول

واحلمامــا وا ســطوخو س وإكليــل امللــ  اليــاب  ورمــا  ا نســيون 
والدراق  وا جنرة ينخذ من أيهـا شـإ  ورن نصـف مهبقـال فـيعجن 
ـــه بصـــوفه وهـــذا النصـــف مهبقـــال  بـــدهن رنبـــق خـــال  ويتهمـــل من
يسـتعمل   ثـالث  فعـات سن متســ    العشـاء األخـريه وتنــا  إىل 

تبقـــى  تشـــرب املـــاء بســـبمل إ رار البـــول وخيـــرج مـــن آخـــر الليـــل و 
 القدر ويعا  غريه.



الباب احلا ى عشر  معرفة األ ويه الىت تزيد   من املرأه وتقوى }
  {ظهرها وتغزر منيها

وهــى بــزر الكرنــمل وبــزر احلنــدقوقا وبــزر ايليــون واحلمــ  األســو  
 واملرقشيشـــا الف ـــيه واحل ـــش واحلـــرال واحلرمـــل واحلبـــه اخل ـــراء
ينخــذ مــن كــل واحــد مــن هــذه األ ويــه مهبقــال يــد  ويعجــن بعســل 
منزوع الرغوه ويرف    إوء رجاج ويسـتعمل   كـل يـو  ربـ  مهبقـال 

 على الريق ف نه يفعل ماوصفاوه غايه. 
  (فصل   ركر األ ويه الىت تسرع إ را  اهاريه وصسن عو ها)

ســــا وهــــى الســــنبل اينــــدى والســــرخ  والســــرمسان النهــــرى وا ير 
والســـورجنان وبســـفايج  بـــ  وشـــهدانج بـــرى وشـــعر إنســـان يـــر  
ينخــذ مـــن أيهـــا كــان مهبقـــال ويعجـــن بــدهن البـــان وتـــنمر املـــرأه سن 
تطلــى بــه  اخــل عنــق رمحهــا كــل يــو  ســ  مــرات   كــل يــو  ورن 
 رهم ف نه يسرع إ را  اهاريـه وينميهـا   مـده يسـريه لينـال الرجـل 

 ومسره منها. 
  ركر األ ويـه الـىت صبـمل السـهق إىل النسـاء الباب الهبات عشر }

ـــه اييمـــان  ـــه ورخـــذهن علي ـــه عـــن مجيـــ  مـــاهن في حـــىت يشـــتغلن ب
 {واهنون

وهى بصل العنصـل والـبالرر والشـبوبزر النمـا  وصـامر يومـاري وصـدا 
احلديـــد الفـــو ر وظلـــف املعـــز احملـــر  وســـرخ  وسوســـن إبـــاجنوت 

هــم فيســهق إن مل وبــزر اهــزر الــ ى  خــذ مــن أيهــا شــإ  ورن  ر 
يكــن رمــا  ويعجــن ابملــاء املعتصــر مــن الــور  وشتــال علــى املــرأه أن 



تتهمـل منـه هـذا الـدرهم ف نــه يكـون ماوصـفناه مـن الـنهج واييمــان 
 ستة أشهر وكلما أعيد بعد سته أشهر عا ت الشهوة.

ــه الــىت ت ــيق فــروج النســاء } البــاب الهبالــ  عشــر   معرفــة األ وي
 {نوتستنهم ووفف رمسوبته

قد ركرو   األبواب السالفه من رينة النساء الىت تدعو إىل ومسإهن 
ــه الكفايــه ومقنــ  ولنــذكر اآلن مــن األ ويــه الــىت تصــلح فــروج  مافي
ـــه الغـــرض املطلـــوب  وإعلـــم أن   النســـاء وتلـــذر ومســـأهن ماشصـــل ب
كمـال لــذة الـوطء  صصــل للرجــل حـىت جيتمــ    فـرج املــرأه ثالثــه 

ونه واهفــاال مــن الرمسوبــه فــ ن نقــ  أوصــاال وهــى ال ــيق والســت
وصــف أو وصــفان نقــ  مــن لــذة اهمــاع بقــدر رلــ  وإن عــدم  
هــذه األوصــاال الهبالثــه مــن الفــرج مل شصــل بومسإــه لــذة البتــه وكــان 
جلـــد عمـــريه وهـــو ا ســـتنماء أمسيـــمل منـــه وألـــذ إنـــزا ري  وأعلـــم أن 
الو  ه وكهبـرة اهمـاع يوسـعان الفـرج فتـذهمل اللـذة اخللقيـه فينبغـى 

صـــفة  واء ي ـــيق )ن يتـــداوى هبـــذه األ ويـــه الـــىت  ـــن راكروهـــا  أ
ينخذ إن آوى يرقاري وأظالال املعز يرقه وحافر محـار يرقـاري  (الفرج

وجور مادـل يرقـاري وبسـفايج يرقـاري وسـعا بـرى مـن كـل واحـد  رهـم 
يسهق اهمي  وعماري ويعجن بدهن البان ويرف  ت يتهمل منه بورن 

مـرات كـل عشـرة أ   مـرة و يكـون رلـ   انق   كـل شـهر ثـالث 
وقــ  جــر ن حي ــها خوفــاري مــن األ ويــه بقــدر ماتســتن مــن غــري 

صـفه أخـرى )مبالغه ف نه ي يق القبل حىت تصري املـرأه مهبـل البكـر  
ينخذ مـن ا فسـنتني واحلمامـا وصـمي الـبطم واهلنـار  (ت يق القبل

 والقيصــو  و ارشيشــعان مــن كــل واحــد ورن  رعــني يــد  ويعجــن



ــه املــرأه بصــوفه ســبعة أ   ف نــه جيــد ملــا ركــروه   صــفه )وتتهمــل ب
ــق الــرحم  (أخــرى ــه ســبعة منــاف  ي ــيق الفــرج ويقــوى أشــفار عن في

وشمــى مسريــق ا حليــل ويطيــمل رادهــة الفــرج ويصــري الرجــل ينــزل 
بســــرعة ويكهبــــر إنــــزال املــــ  مــــن املــــرأه  ينخــــذ البســــذ والبسباســــه 

لكندر واألرخر واخلـريى والـور  واملررجنوع والسعا ال ى وقشور ا
األمحــر وقشــور الرمــان والــام  مــن كــل واحــد مهبقــال يعجــن بعــد 
سهقه بدهن البان وتتهمل منه املرأه بصوفة ابلنهار وجرجه ابلليـل 

ينخــذ  (صـفة  واء ي ـيق الفـرج)عنـد النـو  ف هنـا وفعـه ملــا ركـروه  
اري مســـ  ورعفـــران ي ـــاال إليهمـــا شـــراب رشـــان ويغلـــى غليـــاري جيـــد

ويشــرب   خرقــه كتــان وترفــ  إىل وقــ  احلاجــه فــ را أرا ت املــرأه 
إســتعماله قطعــ  منــه واحــده وصملــ  هبــا قبــل اهمــاع بيــو  وليلــه 

ينخـــذ كهـــل  (صـــفة  واء آخـــر)ف نــه ي ـــيق احملـــل وتطيـــمل رادهتـــه 
ومر اسنج ورجاج رعفرات يسهق اهمي  ويعجـن بشـراب وتتهمـل 

ينخــذ  (صــفه أخــرى)نه جــداري منــه املــرأه ف نــه ي ــيق فرجهــا ويســت
شمل وعف  غري مهبقـوب وقلقنـد مـن كـل واحـد جـزء يـد  اهميـ  

 (صـفه أخـرى)ويعجن بشراب وجيعل مهبل النـوى وتتهمـل بـه املـرأه 
شــمل وعفــ  وســعد وفقــا  األرخــر وور  السوســن مــن كــل واحــد 
ــــه املــــرأه ويطــــبخ فيتــــه  ــــور  وتتهمــــل ب ــــد  ويعجــــن  ــــاء ال جــــزء ي

ينخـذ سـ   (صـفة  واء آخـر)جيد جمرب  وتستنجى منه املرأه ف نه
ومس  وقرنفل وإند وعف  وعظا  يرقه من كل واحد جزء يـد  
اهميـ  وعمـا ويعجــن  ـاء اآلس ويشــرب منـه خرقــه كتـان وتتهمــل 

 (صـــفة  واء للمـــرأه إرا كانـــ  ترخـــى مـــاء عنـــد اهمـــاع)منـــه املـــرأه 



 صفه أخـرى)تتهمل ابلكلخ البيش بعد سهقه   صوفه ف نه وف  
يد  ور  املرسني األخ ر  ـاء الـور  ويعصـر  (ي يق الفرج ويطيبه

مـــا ه ويـــرو  وجيعـــل   رلـــ  املـــاء مجيـــ  أصـــناال الطيـــمل مـــاخال 
ــه وقليــل مــن مســني القمــح ت ينقــ    خرقــه  الســنبل مدقوقــه منتول
حــىت تشــربه وتكــون رقيقــه نظيفــه وتبتــر تلــ  اخلرقــه وهــى مبلولــه 

 أو تلــف ووعــل فىهــق وترفــ  ابلعــو  والعطــر وتقطــ  قطعــاري صــغاراري 
صفه )وتتهمل منه املرأه قبل اهماع ررقه منها وترميها بعد اهماع 

ينخــذ مــن العفــ  األخ ــر  (أخــرى وعــل املــرأه مهبــل البنــ  البكــر
ومـــن العظـــا  احملرقـــه ومـــن البارجنـــان اليـــاب  ومـــن جفـــ  البلـــوط 
 اليـاب  ومـن األقاقيــا أجـزاء متســاويه تسـهق فــرا ى وومـ  وتعمــل
ابملـرأه قطعــه قطـن فتبللهــا  ـاء وتلوثهــا فيهـا وتتهمــل هبـا ثالثــه أ   

ينخـذ شـونيز  (صفه أخرى ت يق الفرج)متتاليه تعو  شبيهه ابلبكر 
وعفصــــه وأصــــل السوســــن يعجــــن اهميــــ  ابلزيــــ  ت يغمــــ  فيــــه 
وتتهمل املرأه هبا سبعة أ   متواليات ركر صاحمل كتاب اخلزواص 

صفه وعـل )املرأه معها فتصري كأهنا بكر إن وسخ فرج الشاه صمله 
املرأه كالبكر  ينخذ أصول القصـمل الفارسـى حبرقـه وينخـذ العفـ  
األخ ـــر وســـنبل رومـــى يـــد  كـــل وخيلـــ  برمـــا  القصـــمل املـــذكور 

صـفه )ويل  بشراب الرمان احللو ويعمل صوفه وتتهمل بـه املـرأه  
ينخــذ ملــح أنــدرات وشــمل وســعد بلــيخ بشــراب وتتهمــل بــه  (أخــر

ينخــذ قر مــاو  (صــفه أخــرى تســتن فــرج املــرأه)املــرأه   صــوفه  
صفة  واء يسـتن )وفلفل وسعد يستن بشراب وتتهمل به وعماري 

إرا كانــ  املــرأه واســعه كهبــرية املــاء منقــى  (الفــرج وللمــرأه الواســعه



يستن ويعجن بعسل  ل وشئ من الزعفران ويند  ف را كان عنـد 
بنـا   ف هنـا ت ـيق وينقطـ  منهـا اهماع تبترت بواحده من تلـ  ال

 املاء. 
الباب الراب  عشر   معرفة األ ويه الىت تطيـمل رادهـة فـرج املـرأه }

 {حىت إن كل من  و منها أحمل العو ه إليها واخللوه معها
وهـــــى اهندابســـــا والســـــكبينج واحلرمـــــل واحلاشـــــار والنـــــو  الـــــ ى 

ن قــرياط واهاوشــري وجلــد إبــن آوى يرقــاري ينخــذ مــن أيهــا شــإ  ور 
ـــه املـــرأه   كـــل ســـاعه  ـــه مـــن  هـــن ابن خـــال  وتتهمل يعجـــن  هبل
بصــوفه و تعــاو  رلــ  الــذى قــد أخرجتــه مــن الغــد بــل تغــري   كــل 
يو  ويكون رل    وقـ  إحتبـاس مسمهبهـا فـ را كـان حي ـها جـار ري 

 فال تقربه. 
الباب اخلام  عشر   معرفة األ ويه الىت هتيج شهوة النساء إىل }

رخــــذهن اييمــــان واهنــــون وخيــــرجن مــــن بيــــوهتن إىل  اهمــــاع حــــىت
 {الطرقات   مسلمل رل 

وهى الطاليسفر  والعو  الب  وعكـر الزيـ  العتيـق وأبوريـدان وبـزر 
اهرجري البستات والبقم والإيل وبزر الفجل وبزر السلجم والناخنواه 
ينخــذ مــن كــل واحــد مــن هــذه األ ويــه جــزء ومــ  منتولــه وتعجــن 

نصــــل وتقــــرص ووفــــف   الظــــل ت تــــد  وتســــهق  ــــاء بصــــل الع
ـــور  ويقـــرص كـــل قـــرص ورن  رهـــم  وتعجـــن ابملـــاء املعتصـــر مـــن ال
وتسقى منه ثالثه أقراص   ثالثه أ   كل يو  قرص سوقيه ماء ابر  
ويكــون الوقــ  الــذى تســقى فيــه وقــ  جــر ن حي ــها ف نــه يكــون 

خــــذ إرا أر ت أن هتــــيج النســــاء ين  (ومــــن رلــــ  أي ــــاري )مــــاركروه  



بالرروعــو  قــر  ووج وبزركرنــمل وعقــرب يرقــه ورهــر شــب  وبــزر 
فجل وسعا ير  من كل واحد نصـف  رهـم يطـر    املـاء الـذى 

 (آخـــر)تســـتنجى منـــه املـــرأه و  الســـراويل ف نـــه يهـــيج علـــى البـــاه  
ينخــــذ رجنــــار ونوشــــا ر يســــهق ويرمــــى   إبريــــق ا ســــتنجاء تــــرى 

هما شـل  ـاء ليمـون ينخذ كندس وفلفـل بعـد سـهق (آخر)العجمل 
أخ ر ويقطـر   شـق الفـرج وهـى ودمـة تـرى العجـمل فـ را أورثـ  

 (نوع آخـــر مـــن رلـــ )قروحـــاري يســـتعمل حـــى العـــامل و هـــن بنفســـج 
ينخــذ اخلــوخ بزغبــه فيغســل ابملــاء البــار  حــىت شصــل   املــاء رغبــه 

إرا أر ت  (ومن رلـ )وجيعل   ا بريـق الـذى تسـتنجى منـه املـرأه 
ات تعبــ  بهبــديها تــرى العجــمل ألن منيهــا   الــااءب أن هتــيج البنــ

 وهو متصل ابلهبدى أسفله كاألنهبيني من الذكر. 
الباب السا س عشر   معرفة األ ويه الىت إرا إستعملتها النسـاء }

اللواتى مل يدركن مل ينبنت على كراسى أرحامهن شـعر ويبقـى املوضـ  
 {وعماري أبداري 

الياب  واملر واملارريوت والدخن  وهى املغنيسيا وور  التني األسو 
والدوســـر والـــدفلى والرنـــد والـــذراريح ورمـــا  الراســـن اليـــاب  ومـــ  
األ ويه مسهوقه وينخذ من كل واحد منها ورن  انق وم  وتعجن 
بلـب ا تـن اللـواتى مل يلـدن إ  تلـ  املـره حـىت تصـري  نزلـة العسـل 

ى عليه رلـ  املعتدل القوا  أو بشرط املوض  شرمسات خفيفه ويطل
الدواء والـد  خيـرج حـىت ينقطـ  ويهببـ  عليـه وتطلـى عليـه هناررلـ  

 اليو  مراراري ف ن املستعمله له آمنه من أن ينب  يا هنا  شعر.



البــاب الســاب  عشــر   ركــر األ ويــه الــىت إرا إســتعملتها النســاء }
 اللواتى قد أ ركن نهبرت الذى على الكرسى أرحامهن 

 {ات اثنيه ويبقى املوض  وعماري رمسباري وإماتته ومنعه من النب
وهــــى الك يــــ  األصــــفر والــــذراريح ورمــــا  قشــــور حطــــمل الكــــر  
والراسن احملر  والزجنار والقلقطار و بيي اخلوخ ينخذ من كل واحد 
من هذه األ ويه جـزء يـد  ويسـهق وخيلـ  اهميـ  ويطـبخ بـرمسلني 

  ماء حىت يرج  إىل رمسل ويطر  فوقهـا ربـ  رمسـل  هـن رنبـق خـال
ويوقـــد صتـــه بنـــار لينـــه حـــىت يـــذهمل املـــاء ويبقـــى الـــدهن ومتـــرس بـــه 
األ ويـه ويصــفى ويــا    إوء رجــاج وبشــرط املوضــ  شــرمساري خفيفــاري 
ويطلى عليه من هذا الـدواء ت يطلـى بـه والـد  قـد إنقطـ  مـرتني أو 
ثالاثري   رل  اليو  وينب  عليه الدهن ويعا  رلـ  مـراراري بعـد رلـ  

 ملا ركروه. أ ماري ف نه وف 
واع اهمــاع وماجيلــمل بصــفته البــاب الهبــامن عشــر   ركــر كيفيــة أنــ}

 {ةوينبه احلراره الغريزية الشهو 
قال عمر بن حبر اهاح  كان ابيند إمرأه تعرال ابأللفيه ورل  أنـه 
قــد ومسإهــا ألــف رجــل وكانــ  أعلــم أهــل رماهنــا سحــوال البــاه وأن 

ا رخـ  أخ ينـا عمـا  تـاج مجاعة من النساء إجتمعن إليها وقلن يـ
إليـــه ونعملـــه ومـــا الـــذى يهببـــ  يبتنـــا   قلـــوب الرجـــال ومـــا الـــذى 
يتلذرون به ويكرهونه من أخالقنا وما الـذى ينبغـى أن نعملـه معهـم 
لنستجلمل به يبتهم قال  أول كل شئ أقول لكن ينبغى أن  تق  
 عينه مـنكن إ  علـى نظافـه و يشـم مـنكن إ  أمسيـمل الـريح و يقـ 
له نظر إ  علـى رينـه قلـن ومـا الـذى علـى الرجـل أن يتقـرب بـه إىل 



قلمل املرأه قال  املالعبـه قبـل اهمـاع والرهـز قبـل الفـراغ قلـن فمـا 
ــزال    الــذى يكــون ســبمل يبتهمــا لبع ــهما وإتفاقهمــا قالــ  ا ن
وق  واحد قلن وما الذى يكـون سـبمل   فسـا  هـذه احملبـه قالـ  

 ينـــا عــن اهمـــاع وأنواعــه وإختالفـــه أن يكــون غــري رلـــ  قلــن فأخ
قالـ  سـألتن  عـن شــئ  أقـدر أن أكتمـه و شـل ىل أن أخفيــه وأو 
واصـفه لكــن ابوابــه الـىت يســتعملها الرجــال وتوافـق النســاء ويبلغــون 
هبـــا لـــذهتم وولـــف قلـــوهبم غـــري أت أقتصـــر علـــى أحســـنها وأصـــف 

 :أباءها
 (هو الباب العا فأول رل  و )

 ا سـتلقاءهبر الناس ومـنهم مـن  يعـرال غـريه هـو يستعمله أك يالذ
وهو أن تستلقى املرأه على ظهرها وترف  رجليها إىل صدرها ويقعـد 
الرجــل بــني فتــذيها مســتوفزاري قاعــداري علــى أمســراال أصــابعه و يهمــز 
على بطنها بل ي مها ضـماري شـديداري ويقبلهـا ويشـتر وينتـر وميـ  

رأسـه ويدفعـه و يـزال  لساهنا ويعـش شـفتيها ويوهـه فيهـا حـىت تبـني
  رهز و ف  وح  ورغزغه ورف  وخفـش حـىت يفرغـا بلـذه عجيبـه 

وهــو أن تســتلقى  (البــاب الهبــات)وشــهوه غريبــه وإبــه نيــ  العــا ه 
املـــرأه علـــى ظهرهـــا ومتـــد رجليهـــا ويـــديها وينـــا  الرجـــل عليهـــا وقـــد 
فرقــ  رجليهــا حــىت يــتمكن مــن إ خــال إيــره فيهــا فــ را أوهــه فيهــا 

ويهـــيج ويغـــتلم وهـــى صتـــه تـــإن أنـــني العاشـــق املهجـــور  شـــتر وخنـــر
وتتــأوه  وه املــدنف املســهور وت ــطرب إضــطراب التلــف احلــريان 
الذى أضر  ايوى   قلبه النريان فساعة يسكن وسـاعة يرهـز حـىت 
يعلــــم أنــــه قــــارب ا نــــزال فيوافقهــــا وينــــز ن مجيعــــاري فيجــــد أن لــــذه 



وهــو أن تســتلقى  (منــه الهبالــ )مامهبلهــا لــذه وإبــه النيــ  الســا ه 
املــرأه علــى ظهرهــا وقــد شــبك  يــديها علــى رأســها وقــد ألصــق  
فتــذيها بصــدرها كأهنــا مطويــه ت يعانقهــا الرجــل ويلمهــا إىل صــدرة 
ويـــوجل فيهـــا بتـــأن وســـكون ت يرفـــ  وهـــو شتـــد ويرهـــز ويلطـــم علـــى 
سقف كسها ويعتمد على سقف فرجها ف هنا تتلذر ل  لذه عظيمه 

وهــو أن  (الرابــ  منــه)يعــاري وهــذا إبــه مســى املصــرى إىل أن يفرغــا مج
تســتلقى املــرأه علــى ظهرهــا ومتــد إحــدى رجليهــا مــداري جيــداري وترفــ  
األخرى رفعاري جيداري ت يقعد الرجل بني فتـذيها وقـد أقـا  إيـره قيامـاري 
جيـــداري ويدخلــــه و يـــزال يشــــتر وينتـــر إىل أن يفرغــــا وإبـــه نيــــ  

املرأه على وجهها ومتد رجليها وهو أن تنا   (اخلام  منه)املتالف 
وترف  عجزها رفعاري جيداري وينا  الرجل عليها ويدخل إيره   عجزهـا 
ت يقلمل رأسها ويقبله وي مها إىل جهتـه ويلزمهـا إىل أن يـتم وإبـه 

وهــو أن تســتلقى املــرأه علــى ظهرهــا ويرفــ   (الســا س منــه)الينبعــى 
ه قلبـ  وإمسبقـه الرجل سـاقيها وميسـ  خصـرها ويااهـزا مجيعـاري وإبـ

وهو أن تستلقى املرأه على ظهرها وشبو الرجـل علـى  (الساب  منه)
ركبتيه ويرف  ساقيها على كتفيه وش  شفرها ويوهه إرا قرب بقـوة 
وكلما قارب الفراغ أخرجـه ويـر ه ويطبقـه إىل أن يفرغـا وإبـه املـ   

رجــل وهــو أن ترفــ  املــرأه ســاقاري ومتــد ســاقاري وجيلــ  ال (الهبــامن منــه)
 (التاســ  منــه)علــى ركبتيــه ويقيمــه جيــداري ويوهــه وإبــه نيــ  العجــم 

وهو أن تستلقى املرأه على وجهها ومتد رجليها مداري مستو ري وجيل  
الرجــل علــى فتــذيها ويقــيم إيــره ويوهــه فيهــا ويااهــزا مجيعــاري وإبــه 

وهـــو أن تســـتلقى املـــرأه علـــى ظهرهـــا  (العاشـــر منـــه)راحـــة الصـــدر 



وشبو الرجل ومي  ر س أكتافها ويوهـه فيهـا إيالجـاري فاف  ساقيها 
عنيفاري وهى تعامسيه الشتر والنتر والغنج الرقيق حىت ينـز  مجيعـاارري 

وهـــو أن تســـتلقى املـــرأه وترفـــ   (احلـــا ى عشـــر)وإبــه القليناقســـى 
ساقيها وتعقدها خلف الرجل وميس  هو سكتافها وهو يوهـه فيهـا 

 جله. ويااهزا مجيعاري وإبه ني  الع
 (الباب الهبات   القعو )
وهو أن تقعـد املـرأه والرجـل متقـابلني بع ـهما   وجـه  (األول منه)

بعـش ت شــل الرجــل ســراويل املـرأه بيــده وخيليــه   خلتايــا ت يلفــه 
ويرميــه فــو  رأســها علــى رقبتهــا فتبقــى مهبــل الكــره ت يرميهــا علــى 

إيره ويوهه وقتا  ظهرها فيبقى فرجها و برها متصدرين ويقيم الرجل
وهــو أن  (الهبــات منــه)  حجرهــا ووقتــا   فرجهــا وإبــه ســد التنــني 

يقعــد الرجــل واملــرأه   أرجوحــه   يــو  نــريور وقــد قعــدت املــرأه   
حجر الرجل علـى إيـره وهـو قـادم ت يتماسـكا وقـد وضـع  رجليهـا 
على جنبيه وياجهان فكلما مرت ا رجوحه خرج منها وكلما أت  

يها وعا يتناكيان بال إنزعاج و تعمل بل بغنج وشهيق ورفـري  خل ف
 (الهبالـــ  منـــه)إىل أن ينــز  مجيعـــا ويســـمى نيــ  ا رجوحـــه النريورى

وهو أن يقعد الرجل وميد رجليه مداري مستو  ويقيم الرجل إيره قياما 
جيـــداري و تـــى املـــرأه فـــتجل  علـــى أفتـــاره ويـــدخل إيـــره   حرهـــا 

والــنف  العــاىل حــىت يفرغــا بلــذه عجيبــه  وتعامسيــه الشــهيق والنتــري
وهـو أن جيلـ  الرجـل  (الراب  منـه)وشهوة غريبه ويسمى    احللق

وول  املرأه وميـد سـاقه مـن صتهـا مـداري مسـتو ري وسـاقه األخـرى مـن 
فوقها اتلفني وهى أي ا كذل  ويقيم إيره قياما جيداري ويوهه وإبه 



قــيم إيــره وتقعــد املــرأه أن يابــ  الرجــل وي (اخلام  منــه)نيــ  كرســى
عليـــه ووجههـــا إليـــه وفمهـــا إىل فمـــه ويرشـــف ريقهـــا ويقبـــل عينيهـــا 

أن يقعد الرجل وميد  (السا س منه)وي مها إليه وإبه قل  اخليار. 
رجله الواحده مستويه واألخرى قادمه و تى املرأه فتقعد عليه وهى 

بــني  مســتديره بوجههــا ومتــد رجليهــا ت  خــذ ســراويلها كأهنــا تغســل
السـاب  )رجليه وهى قادمه عنه قاعده عليه ويسمى نيـ  غسـا ت 

أن يقعــد الرجـل وميــد رجليـه مســتو  ويقـيم إيــره فـتجل  عليــه  (منـه
ومتــد رجليهــا إىل قدامــه وتعتمــد علــى كتفــه وتقــو  عنــه وتقعــد عليــه 

أن يقعــد الرجــل علــى قرافيســه  (الهبامن منــه)ويســمى نيــ  القصــار
ه فيهـــا مشـــ  قدامـــه حبيـــ   خيـــرج وهـــو واملـــرأه كـــذل  فـــ را أوهـــ

خلفهـــا إىل أن تدوربـــه مجيـــ  البيـــ  فـــ را قـــارب ا نـــزال ع ـــها   
أن يقعـــد  (التاســـ  منـــه)رقبتهـــا وأنـــزل   ثقبهـــا وإبـــه نيـــ  الـــرو  

الرجـل وميســ  املــرأه وي ـم بع ــها بع ــاري ويقـيم إيــره وتكــون املــرأه 
علـــى قـــد خلعـــ  ســـراويلها وســـلب  ريلهـــا علـــى كنفهـــا ت ولـــ  

ركبتيهـا وتسـهمل عليـه وهـى ضـاحكه ماسـكه رواصـره راشـفه ريقـه 
وهـوأن وعـل املـرأه صـ  عجزهـا  (العاشـر منـه)وإبه ني  الكساىل 

ادتني وتستند على يـديها إىل الـوراء ويعمـل الرجـل مقابلهـا كـذل  
ويوهـــه إيالجـــاري عنيفـــاري وكـــل منهمـــا رجـــاله م ـــمومتان إليـــه وإبـــه 

 املرتف .
 (    ا ضطجاعالباب الهبال)
أن ت طج  املرأه على جنبها األيسر ومتد رجليها مدا  (األول منه)

مســتو  وتــدير وجههــا إىل الــوراء ورتيهــا الرجــل مــن خلفهــا ويلــف 



ساقه على فتذها وميس  صدرها بيده وص  بطنها بيـده األخـرى 
أن ت ــطج  املــرأه علــى جنبهــا  (الهبــات منــه)ويســمى    الطهــال 

رجليهــا مــداري مســتو ري وتــدير وجههــا إىل الــوراء ت وعــل األيســر ومتــد 
فتذيه بني فتذيها وشكـه بـني شـفريها ت يوهـه فيهـا ويسـمى نيـ  

أن ت ـطج  املـرأه وتـدير وجههـا وي ـطج   (الهبالـ  منـه)احلكماء 
ــه خلفــه واألخــرى بــني فتــذيها  الرجــل خلفهــا ورجلــه الواحــده مهبني

  املـرأه علـى اهنـمل األميـن أن ت ـطج (الرابـ  منـه)وإبه السقالت 
ومتد رجليها مداري جيداري والرجل كذل  على إحدى فتذيه واألخرى 
بـــني فتـــذيها ويبـــل إيـــره وشكـــه حكـــاري جيـــداري إىل أن شـــ  اب نـــزال 

أن ت ـطج  املـرأه  (اخلـام  منـه)فيطبقه قو ري وإبه ني  املسلطني 
ميــن علــى جنبهــا األميــن ومتــد رجليهــا والرجــل كــذل  علــى جنبــه األ

وخيالف بني رجليهـا ت يوهـه فيهـا فـ را قـارب ا نـزال خيرجـه وياكـه 
أن ت طج   (السا س منه)على فتذها ت يوهه فيها وإبه املقا 

املــرأه علــى جنبهــا األميــن والرجــل يتكــئ علــى جنبــه األيســر وت ــ  
عجزهــا   حجــر الرجــل ووعــل رجلهــا الشــمال مــن فــو  ورجلهــا 

أليســـر ويوهـــه إيالجـــاري عنيفـــاري وإبـــه نيـــ  اليمـــني مـــن صـــ  إبطهـــا ا
أن ت ــطج  املــرأه علــى جنبهــا األيســر ومتــد  (الســاب  منــه)الــو اع 

رجلها وتدير رأسها إىل الوراء وي طج  الرجل خلفها وتلف ساقها 
علــى فتــذها األعلــى وميســ  صــدرها بيــده واألخــرى صــ  بطنهــا 

جنبهـــا  أن ت ـــطج  املـــرأه علـــى (الهبـــامن منـــه)وإبـــه نيـــ  األرمـــن 
األميــن وهــو علــى جنبــه األميــن وســاقها بــني ســاقيه وإبــه نيــ  ايــني 

أن ت طج  املرأه على جنبها األيسر وهو على جنبـه  (التاس  منه)



األمين وساقها بني ساقيه وتعامسيه الشـهيق والغـنج إىل أن يفرغـا منـه 
أن ت ــطج  املــرأه علــى جنبهــا  (العاشــر منــه)وإبــه نيــ  الكــالب 

رجليهـــا وتـــدور برأســـها إىل اخللـــف وي ـــطج  الرجـــل  األيســر ومتـــد
 خلفها ويلف ساقه على ساقها وإبه ني  الول .

 (الباب الراب    ا نبطا )
ترقــد املــرأه علــى وجههــا ومتــد رجليهــا مســتو  وجيلــ   (األول منــه)

متــد ركبتهــا  (الهبــات منـه)الرجـل علــى فتـذيها ويســمى راحــة الصـدر 
جزها وشبو الرجل على ركبتـه ويسـمى الواحده إىل صدرها وترف  ع

تلصــــق خــــدها ابألرض ورتــــى الرجــــل  (الهبالــــ  منــــه)نيــــ  احلمري
 (الرابـــ  منـــه)فيمســـ  خصـــرها ويوهـــه فيهـــا وإبـــه نيـــ  العميـــان 

تنبطح على وجههـا وينـبطح الرجـل عليهـا وجيعـل سـاقه بـني سـاقيها 
ويــده الواحــده   خصــرها واألخــرى   بطنهــا وفمــه   فمهــا وإبــه 

تنـــبطح علـــى وجههـــا وترفـــ  عجزهـــا  (اخلـــام  منـــه)يـــ  الفقهـــاء ن
ورتــى الرجــل فــيجل  مــن خلفهــا كمــا جيلــ  خلــف الغــال  وإبــه 

تنــبطح املــرأه علــى وجههــا وقــد ألصــق   (الســا س منــه)نيــ  الفىت
ركبتهــا بصــدرها ورفعــ  عجزهــا إىل فــو  وأقــا  الرجــل إيــره ويوهــه 

 (الســـاب  منـــه)فيهــا بـــال تعــمل و نصـــمل ويســـمى نيــ  املتتصصني
تنبطح املرأه على وجهها وت م ركبتيها إىل صدرها كأهنـا قـد ركعـ  
ـــره   حجرهـــا  ـــدخل إي ـــزل الرجـــل مـــن خلفهـــا وي أو ســـجدت ت ين
وكلما وق  عليها و فعه ترف  رأسها وتنتر وتشـتر هبيجـان وغلمـه 
وشهيق وأنني وبكاء وإحاا  وعا قد غااب من شدة الشهوة ومسيمل 

ارب ا نــزال فيســله مــن حجرهــا ويوهــه   كســها النكــا  إلىــأن يقــ



تنــبطح علــى صــدرها ومتــد رجلهــا  (الهبــامن منــه)وإبــه مــزاج العافيــه 
وجيلـــ  الرجـــل علـــى أفتارهـــا ويـــدخل يـــده صـــ  إبطيهـــا وميســـ  

تنـــبطح وتقـــيم ســـاقيها  (التاســـ  منـــه)ر وس أكتافهـــا وإبـــه العقـــال 
ــدير وجههــا إىل ورادهــا وينــبطح الرجــل عليهــا ويلــف ســاقه علــى  وت

 ساقها وإبه ني  الفقراء. 
 (الباب اخلام    ا  ناء)
تركــ  املــرأه ويرفــ  الرجــل خصــرها ويوهــه فيهــا وإبــه  (األول منــه)

تنهـ  املـرأه علـى أربـ  كأهنـا راكعـه ت رتـى  (الهبـات منـه)راحة ا يـر 
الرجــل فيمســ  بيــده اليمــ  خاصــرهتا اليمــ  واليســرى ابليســرى 

الهبالـ  )جيدهبا رواصرها قليالري قليالري وإبه نيـ  النعـاج ويقيم إيره و 
أن جيل  الرجل على فراشه ويقـيم ركبتـه اليمـ  وولـ  املـرأه  (منه

وتقيم ركبتهـا اليسـرى وميسـ  رواصـرها وجيـذهبا وإبـه نيـ  الفـرج 
تنهــ  املــرأه علــى أربــ  متكإــه علــى إحــدى يــديها مــن  (الرابــ  منــه)

ر عليــه ورتــى الرجــل مــن خلفهــا ويقــيم فــو  اــده وبيــدها  ال تنقــ
إيره ويوهه فيها وبيده جفانه يلعمل هبا كلما  خل وخرج وعا علـى 

أن تنهــ  املــرأه  (اخلــام  منــه)إيقــاع واحــد وإبــه مســمار العشــق 
على ركبتيها ويلزمها الرجـل مـن خلـف وتلتفـ  إليـه وتعطيـه لسـاهنأ 

الســا س )عده ميصــه ت تقــبش علــى إيــره وتوهــه وإبــه نيــ  املســا
تنه  على  كـه ومتـد رجليهـا ت يرمـى الرجـل نفسـه عليهـا إىل  (منه

تنهــ  وتقــد  رجــالري  (الســاب  منــه)ان يفرغــا وإبــه نيــ  الفالحات
ــره بــني فتــذيها وميســ  روادبهــا  وتــنخر األخــرى ويــدخل الرجــل إي

متس  املرأه  (الهبامن منه)وميشيها إىل أن يفرغا وإبه ني  البستات 



رجليهــا وهــى قادمــه ورتــى الرجــل ويقــيم إيــره ويوهــه وإبــه أصــاب  
تنهـــ  املـــرأه علـــى أربـــ  وتفـــتح ســـاقيها  (التاســـ  منـــه)نيــ  العتاب

ويــــدخل الرجــــل ســــاقه الواحــــده وميــــد األخــــرى ورا ه وإبــــه نيــــ  
تنه  املرأه على أرب  وتشب  على صـدرها  (العاشر منه)املشتب  

ها ورتيها الرجل وإبه نيـ  وت م ركبة ومتد األخرى ومتس  روادب
 الكسل. 

 (الباب السا س   القيا )
أن تقو  املرأه والرجل على أن يو عها عند اخلروج من  (األول منه)

عنــده في ــم كــل واحــدعا اآلخــر إىل صــدره ضــماري شــديداري ت تتعلــق 
املرأه به ومتد يدها فتأخذ إيره وتريقه بريقها وتوهه   كسها إيالجاري 

ف ور ضـــه وهـــو مـــ  رلـــ  ميـــرت   أعكاهنـــا وهنو هـــا حســـناري بلطـــ
وتقبله فيقو  إيره وترف  إحـدى رجليهـا لتمكنـه مـن نفسـها ويسـمى 

أن تقــو  مــ  احلــاد  وهــى منتقبــه متـــزره  (الهبــات منــه)نيــ  الــو اع 
وخفهــا   رجليهــا فيأتيهــا الرجــل ويقبلهــا مــن فــو  النقــاب ت خيلــ  

ر ة الســراويل وترفعهــا فــر ة الومســمل وخيــرج رجلهــا الواحــده مــن فــ
حــىت تبقـــى أعلـــى منــه ويبـــني فرجهـــا ويدخلــه بـــني أفتارهـــا ويســـند 

أن تقـو  (الهبالـ  منـه)فتذها الواحد على احلاد  وإبه الـدهاليزى 
املرأه قادمه على قدميها وتستند إىل احلاد   ادرة بوجهها إليه وت ر 

ميسـ  عجيزهتـا حـىت يبـدو مـابني رجليهـا ورتـى الرجـل فيقـيم إيـره و 
بيــده اليمــ  صــدرها ويــده اليســرى علــى بطنهــا وســرهتا حــىت يفرغــا 

أن تقــو  املــرأه قادمــه علــى رجليهــا  (الرابــ  منــه)وإبــه نيــ  العجلــه 
وجيلـــ  الرجـــل علـــى األرض وميـــد رجليـــه واملـــرأه مســـتقبله بوجههـــا 



الوجهه فتجل  على إيره بعد أن وعل رجليها فىوسطه وإبـه نيـ  
ن تقو  املرأه قادمه على رجليها ووعل يـدها   أ (اخلام  منه)اهن

خواصرها وت ر فرجها ورتى الرجل فيقيم إيره ويوهه إيالجـاري عنيفـاري 
وهى تعامسيه النتري والشـتري والـنف  الشـهيق وكلمـا قـارب الفـراغ 

أن (السا س منـه)أخرجه وحكه بني شفريها حىت يفرغاوإبه املصدر
ـــ ر عج ـــ  تقـــو  املـــرأه مـــ  احلـــاد  وت ـــى الرجـــل وهـــو ني يزهتـــا ورت

وهـــو أن يقـــو  الرجـــل واملـــرأه ويتعانقـــان  (الســـاب  منـــه)الســـقا ت 
وخيالفا مابني رجليهما ت شكه الرجل بني شـفرتيها فـ را أحـ  منهـا 

أن تقف املرأه وترفـ   (الهبامن منه)بشهوه أوهه وإبه ني  الفسا  
ويشد بيـده رجلها ورتى الرجل فيجعل رجلها املشتاله على خصره 

علــــــى ظهــــــره ويرهزهــــــا وهــــــى تشــــــتر إىل أن يفرغــــــا وإبــــــه نــــــ  
أن وعل املرأه وجههـا إىل احلـاد  وتـ ر عجزهـا  (التاس  منه)وإشب 

وتستند على احلاد  بيدها وتفتح ساقيها ويقف الرجـل بـني سـاقيها 
أن تقو  املـرأه مـ  احلـاد   (العاشر منه)ورتيها وإبه ني  الصوفيه 

تشبكها على احلاد  ورتى الرجل فيقـيم إيـره ويوهـه وترف  رجلها و 
ملـن يريـد احلبـل أن تنـا  املـرأه  (ومن رلـ )فيها وإبه ني  األكرا  

علــى ظهرهــا ووعــل صــ  عجزهــا اــده وصــ  رأســها اــده وومــ  
يسمى املهبل  أن تنا  املـرأه  (ومن رل )فتذيها لصدرها وجيامعها 

تف  إليه وفمها   فمه وإيره   على وجهها متوركه وينا  عليها وتل
 (ومن رل )إستها وإصبعه   فرجها ويدف  ابلهبالثه وينخر ابلهبالثه 

املالعبــه يقــرص الشــفه الســفلى وميــد شــعرها ويقبــل الســاعد ويعــش 
الكتــف ويلــوى العنــق ويزغــزغ الهبــدى وميــ  األفتــار ويقبــل الفــم 



لعينـان مواض  التقبيل فالفتذان وا (ومن رل )واخلد ومي  الفرج 
 (ومــن رلــ )والشــفتان واهبهــه والســالفان والهبــد ن وابمســن القــد  

مواض  الشم قطـوال األنـف وحـول العينـني وابمسـن ا رنـني والسـره 
مواضــ  العــش فالوجنتــان  (ومــن رلــ )و اخــل الفــرج واخلاصــراتن 

مواضـ   (ومـن رلـ )والسالفتان والشفه السـفلى وا رون واألرنبـه 
رجلني وابمسن اخلدين وأمـا ال ـرب ابليـدين احل  ابألظافر فبامسن ال

فعلى الكعبـني وظـاهر الفتـذين وعلـى السـاعدين وفيمـا بـني السـره 
والــــبطن و يفعــــل هــــذا ال ــــرب إ  ابلبطــــئ و يعاجلهــــا إ  وهــــى 

 مفرجة الرجلني ف ن رل  أسرع  نزايا. 
 {الباب التاس  عشر  احليل على الباه وأحواله}

ال أن يتـذكر أشـياء تبعـد شـهوته عـن املـرأه احليله للرجل سري  ا نز 
الـــىت أمامـــه مـــن األمـــور الـــىت تشـــغل القلـــمل وأمـــا احليلـــه للبطـــئ   
ا نــزال إرا كانــ  املــرأه أســرع منــه   ا نــزال ف نــه يشــغل قلبــه هبــا 
ويهيم ويتوعها الغايه واحلسن واهمال واللذه وأما احليله   مواقعة 

  حقويهـــا شـــداري يكمـــاري ت جيـــذب املـــرأه ايرمـــه ف نـــه يشـــد ركبتهـــا 
جلــدها كلــه إىل فــو  الشــد حــىت ينبســ  ســطح حرهــا ومــا يليــه ت 

 يفتح   السراويل موضعاري موار ري حلرها فيأتينها منه.
 {الباب العشرون   احلكا ت}

لقـــد فرغنـــا مـــن أمـــر األ ويـــه وتركيبهـــا واملفـــر ات وخواصـــها والبـــاه 
ت الـــىت إرا بعهـــا حركـــ  وأنواعـــه وصـــفاته فلنـــذكر اآلن احلكـــا 

شهوته وأعانتـه علـى بلـوغ أمنيتـه حـىت يكـون كتابنـا هـذا  خيلـو مـن 
حدثنا الشريف يمد  (حكايه أوىل)أمر يتعلق ابلباه وابهلل املستعان 



بن إباعيل بن أىب حسن الورا  قال حدثنا أبو بكر بن أيوب قال  
ى وريــر كــان لنــا صــديق ينا منــا ويعاشــرو وكــان خيــد  علــى بــن عيســ

ــدين الــورير وكــان  املعت ــد فقــال إجتمعنــا رات ليلــه عنــد قطــمل ال
ظريفاري أ يباري وشاعراري قـال فعمـل إبـن الـورير ليلـه  عـوه وأح ـر فيهـا 
نــدماء ومــن يلــور فيهــا مــن أصــدقاده وأحبادــه وإجتمــ  عنــده عشــر 
جوارى مل يكن ببغدا    هذا الوق  أحسن منهن وكان جنم الـدين 

  وأجرى من البهر فعمل   املقـا  أشـياء كهبـريه هذا أكر  من الغما
مساب لنا فيها اجملل  و ارت بيننا الكاسـات وغنـ  القيـان وإبـتهج 
الوقــ  فــ غتنموا أوقــات املســرات قبــل هجــو  احلســرات ومــا يزالــو 
هكــذا حــىت عملــ  فــيهم اخلمــره ومسابــ  أوقــاهتم وصــدثو ابألخبــار 

ىل احلدي  عن البـاه وتناشدوا ابألغات واألشعار وخرجو من رل  إ
وما فيه من شهوه ولذه فذكرو أن شهوة املـرأه تغلـمل شـهوة الرجـل 
ومــنهم مــن قــال أن املــرأه  تكــل و متــل مــن احلمــاع بينمــا الرجــل 
عك  رل  وتنقط  شهوته إرا أسـرال   البـاه واملـرأه لـو جومعـ  
لــيالري وهنــاراري لســنني كهبــريه ملــا شــبع  و رويــ  كمــا حكــى عــن بعــش 

أنه كـان عنـده ثالنادـه وسـتون حظيـه وكانـ  نوبـة كـل واحـد امللو  
مــنهن يومــاري   الســنه فه ــرن عنــده رات يــو  سمجعهــن وكــان يــو  
العيــد فصــف اهميــ  بــني يديــه وإســتدعى ابلشــراب فشــرب وســكر 
فغ  مـن جواريـه مـن غـ  ورقـ  مـن رقـ  ومسـاب اجمللـ  ابمللـ  

مــا   نفســها فقــال هواريــه وشكــن تتمــ  علــى كــل واحــده مــنكن 
حـــىت أبلغهـــا إ ه فتمنـــ  كـــل واحـــده مـــنهن مـــا  نفســـها مـــا خـــال 
واحده ف هنا قال  متني  عليـ  أن أشـب  نيكـاري قـال فغ ـمل امللـ  



غ ــباري شـــديداري وأمـــر كـــل مــن   قصـــره مـــن الغلمـــان واملماليـــ  أن 
جيامعوهـــا حـــىت وصـــل العـــد  ألـــف رجـــل ومل تشـــب  قـــال ف ســـتدعى 

ه فقال أيها املل  إقتل هذه اهاريه املل  بعش احلكماء وق  علي
وإ  أفسدت علي  أهل مدينت  ف ن هذه قد إنعكس  أحشا ها 
ولو جومع  مدة حياهتا ماشـبع  و رويـ  وأكهبـر مـا يعـرض رلـ  
اهوارى الروسيات والنساء الالتى أعينهن رر  ف هنن شبب اهماع  

إرا جومع  وقد أخ و أحد احلكماء سن املرأه  يطيمل عيشها إ  
ألن بدهنا يزيد وينمو وتسمن وتشمل إرا مش  رادهة الرجل وتز ا  
ابهماع لذه وفرحاري وسروراري و سيما إرا كان أشكا ري اتلفه فتشاهد 
املرأه   كل شكل لووري وكل نوع خالال صـاحبه  فقـال الـورير وهللا 
لقــد ركرمتــات ماكنــ  عنــه غــافالري ت إلتفــ  إىل اهــوارى وقــال أريــد 
منكن أن ج ات عن أمر اهماع وماشاهدت كل واحـده مـنكن فيـه 
فمــن كــان حــديهبها أحســن مــن غريهــا ولــ  اهــادزه فتقــدم  إليــه 
عشــر جــوار حكــني لــه عشــر حكــا ت كــل واحــدة حكــ  حكايــه 

ــه األوىل} تقــدم  األوىل وكانــ  رات حســن ومجــال وقــد  {احلكاي
يديــه وقالــ  وإعتــدال عليهــا حلــه خ ــراء قــال فقبلــ  األرض بــني 

سألت   مو ى وأمر  مطاع إىل كن  يومـاري مـن األ   جالسـه صـ  
حاد  ف خنرط على من حـاد  الـدار شـاب ومل يتمهـل  ون أن اب ر 
ىل وضم  إىل صدره فقط  شفىت ابلبوس وأخـذ أوراكـى   وسـطته 
وأخــرج غــريه كأنــه إيــر بغــل وأخــذ مــن فيــه بصــا  وحــ  بــه شــفرى 

وجـو  ومل أعلــم أو   األرض أ    الســماء قلـيالري حــىت غبـ  عــن ال
وصه  به لوح  لوجـه هللا تعـاىل وإ  مـ  ت أنـه بعـد رلـ  أوهـه 



ــا مجيعــاري  بعــد أن كــدت أن أمــوت ورهــزت رهــزاري متــداركاري إىل أن فرغن
وقا  ع  وأخرج  عن السهف وقد أحببتـه حبـاري شـديداري حـىت كـا  

حلالـه حـىت فـر  الـدهر أن خيرج عقلى من يبته ومل نزل علـى هـذه ا
ت  {الهبانيــه}بيننــا فواأســفاه علــى يــو  مــن أ مــه وســاعه مــن ســاعاته 

تقــدم  جاريــه أخــرى وقبلــ  األرض وقالــ  أمــا أو فــ ت كنــ    
إبتــداء أمــرى بنتــاري صــغريه وكــان جانــمل  ارســىت الــىت ربتــ   ار فيهــا 
بنــات فكنــ  ألعــمل معهــن وأخــرج إىل الــدعوات   الغنــاء فــدعات 

 شــاب مــن األو   الكتــاب وكنــ  بكــراري قالــ  فمــا إن  خلنــا يومــاري 
رأيــ  بيــ  نظيــف وشــاابري حســناري وعنــده إخــوان مــن أقرانــه فلمــا أن 
إســتقر بنــا اجمللــ  أمــر  ح ــار املادــده وضــرب  بيننــا ســتاره ونقلــوا 
إلينــا مــن أمسايــمل ماكــان عنــدهم فأكلنــا ت غســلنا أيــدينا وقــدمو لنــا 

أصـناال الفواكـه والـر حني واألنقـال جامات حلـوى ونقـل إلينـا مـن 
ووضعو بـني يـدى كـل واحـد قـد  بلـور يكـم وقنينـه مملـوءه شـراب 
ف بتدأت ابلغناء وإبتدأو ابلشراب وشـرب  أو أي ـاري ومل نـزل كـذل  
ــا فلــم نشــعر إ  ابلفــىت قــد  حــىت ســكرو ولعــمل اخلمــر بر وســنا كلن
هجــــم علينــــا و خــــل علينــــا فــــأر ت أن أســــا وجهــــى بكمــــى فلــــم 

طــاوع  يــدى وإســاخ  مفاصــلى فنه ــ  إليــه العجــور احلافظــه ت
وقال  ماتريد  ولدى وما الذى أ خل  إلينا ف ن كان قد خطر   
نفســـ  شـــئ فـــال ســـبيل إليـــه  ون أن تطـــري رأســـى عـــن بـــدت فلـــم 
يكلمهــا حــىت أخــرج مــن رأســه قرمساســاري وحلــه وأخــرج منــه  ينــاراري ت 

البوس والعنـا  و صـدث أعطاه العجوره فقال  له  ولدى  ون  و 
نفســ  بغــري رلــ  ف هنــا بنــ  بكــر فقــال يــا وحياتــ  ت إنــه  و إىل 



وحطـــ    حجـــره وضـــم  إىل صـــدره ضـــماري شـــديداري وقبلـــ  تقبيـــل 
شديد وجعل يتأمل   وجهى وينظر   ياس  فوقع    قلبـه مـن 
أول نظــره كمــا وقــ  هــو اآلخــر  قلــظ مــن أول مانظرتــه ت أنــه أ ار 

على رقبىت وضم  إليـه ضـماري شـديدَارري وجعـل يتشـد  ابلبـوس يده 
وأو أي اري أخذت حظى مـن البـوس وكلمـا فعـل ىب شـئ فعلـ  مهبلـه 
من م  حل  وعش ت عا  اجملل  وقد اخـذ روحـى معـه فأخـذت 

 أغ  ابلعو  وأقول:
 ومل أر من أهوى قريباري إىل جنظ *أقول وقد أرسل  أول نظرة 

فهيهات أن خيلو مكان   *لذى أرى ف ن كن  أخلي  املكان ا
 من قلظ
ومل أ ر أن الشو  للبعد  *وكن  أظن الشو  للقرب وحده 
 والقرب

 ف را هو قد أنشد هذه األبيات:
 ف ن فنا ى عندكم لي  ي   *لإن كن    جسمى ترحل  عنكم 
 فأشفى غليلى ابللقا وأفر  *عسى هللا أن يق ى رجوعاري 

على شعرى وتيقنـ  يبتـه ىل ففرحـ  قال  فعلم  أنه قد أجاب  
ت مل يلبــ  بعــد رلــ  إ  قلــيالري حــىت  خــل إلينــا مــن صــ  الســتاره 
فلمـــا رأيتـــه إلتهـــمل جســـمى ابلفـــر  وهن ـــ  لـــه قادمـــة وإســـتقبلته 
وعانقتــه وعــانق  مســويالري ت اخــذت وأجلســ    حجــرة وجعــل ميــرغ 

أنــه وجهــه   وجهــى وميــرغ  مــن صتــه وقــد قــا  إيــره وتــوتر وبقــى ك
عمو  فصا ال إيره فرجى فلما أحسس  به إلتهب  النريان عندى 
وغاب رشدى ورشـتده حـىت مل نعلـم أن عنـدو حافظـه ف ـرب بيـده 



على سرواىل فهله وحل سراويله أي اري وشال ريله وقتد إنفطر قلظ 
من الشو  حني حملته فعدم  معه عقلى وجعل جيذب  إليه مسـارقة 

ر وتتغافـــل عـــ  فـــرفع  قلـــيالا حـــىت مـــن احلافظـــه وهـــى تعلـــم ابألمـــ
أجلس  عليه فقالـ  احلافظـه هللا هللا  مـو ى   أمـرو فغـن فعلـ  
هبا شيإاري قتلـ  أو وهـى فـ ن كـان و بـد فاعـل فلـيكن بـني األفتـار 
و تقرب الباب قال نعم أفعل ت ضم  إليه بال خوال و فـزع فلـم 

يـأو لـه وصـوب  عهبر إيره بباب رمحى تدغدغ للنيـ  وسـارت لـه فته
رمحــى  ــوه فطلــى إيــره وقــال   تصــبهى ت شــال ســاقى   ايــواء 
ووضعهما على اكتافته ومس  رواصرى وجعل وجهه قبالـه وجهـى 
وأخـذ ركــره بيـده وجعــل يــدل  بـه بــني أشــفارى واحلافظـه صفــ  لنــا 
الستاره و ل  بـه رمحـى إىل أن غبـ  عنـه وإسـاخي  فأشـرت إليـه 

وان  بكر كيف أعمل فقل  لـه خـذ بكـارتى أن يوهه فقال وش  
وســد ت فمــى بكمــى ولكــز علــى لكــزه فلــم أحــ  بــه إ  وهــو   
قلــظ ومل اجــد لــه أملــاريرا مــن لــذة اهمــاع وجعــل يقلــمل علــى أنــواع 
الني  وأصناال الرهز حىت فرغنا بلذه عجيبه وشهوة غريبـه فنـاك  

لذ منها   هذا النهار ثالث عشرة مرة مارأي    عمرى إىل اآلن أ
 ومل مير ىب هنار أمسيمل منه فواأسفاه عليه. 

ـــه} ـــ  أمـــا أو  {الهبالهب ـــة األرض وقال ـــه وقبل ـــه الهبالهب ت تقـــدم  اهاري
ــه كهبــرية الــدراهم وكنــ  أعشــق خلــق هللا  فكنــ  إمــرأه مســتورة غني
تعـــاىل   املـــر ان وكنـــ  أنفـــق علـــيهم النفقـــات الكهبـــريه واكســـوهم 

 بعــش األ   فوجــدت  الكســاوى اهميلــه فــدخل  علــى جــارتى  
حزينــه مــن أجــل كــال  جــرى بيــ  وبــني مــن احبــه وقــد غ ــمل علــى 



فسألت  عن حاىل فعرفتها حبديهبى فقال  تسـتاهلى أكهبـر مـن رلـ  
ألن  ترك  الرجال الفهول األقو ء العارفني سمور العشق وأبواب 
اهمــــاع وملــــ  إىل أوغــــا  الصــــبيان ممــــن  يعرفــــون أمــــور العشــــق 

ينيــ  و يواصــل و يهجــر قالــ  فــدخل كالمهــا    و يــدرى كيــف
أرت والتفـــ  لنفســـى وقلـــ  يـــا  جـــارتى أنـــ  تعلمـــني أت إمـــرأه 
 ص  ىل على اهماع فمارا تشـريين علـى بـه فقالـ  إرا كـان الغـد 
فتعاىل عندى ألعرف  من رل  ما  تعرفينه فتدخل على من رلـ  

ــ اب وتبتــرت مســره عظيمــه فلمــا كــان مــن الغــد لبســ  أفتــر الهبي
وتعطــرت وم ــي  إليهــا وكــان يــا أخ ظريــف مــن أحســن الشــباب 
وكان له رمان يطلب  فـال أمساوعـه ومل أكـن مكنـ  مـن نفسـى رجـالري 
فلما  خل  إليهـا وثبـ  إىل وإسـتقبلت  أحسـن إسـتقبال وأكـرمت  

صدر البي  وإر سخيها قـد  خـل فلمـا رآت اب ر إىل  يفوأجلست  
هـذا وهللا يـو  مبـار  ويـو  سـعيد وهن ـ  وقبل يدى ورجلـى وقـال 

وقــدم  املادــده ووضــع  ألــوان مــن الطعــا  فأكلنــا وغســلنا أيــدينا 
وقدم  صينيه فيها قنينه ملإ  شراابري وقـد  فمـست أخـه وجعلـ  

خــالل رلــ  يتنــاول مــ  البوســه بعــد  يفتســقينا و ــن نشــرب وهــو 
ر وسـنا  يفالبوسه وي م  إليه ورال احلياء مـن بيننـا و بـ  اخلمـره 

فطلبــ  نفســى النيــ  وهــو أكهبــر مــ  فأ خــل يــده مــن صــ  ثيــاىب 
وجعــل جيــ  ســادر بــدت ويــد  علــى ســرتى وأعكــات وجبهــه رمحــى 
فقال  أخته قـم إليهـا فـال شـئ إىل هاهنـا إ  للنيـ  ت إهنـا خرجـ  
ــه إن هــذه رهقــ   ــا وأغلقــ  البــاب ت رعقــ  ألخيهــا وقالــ  ل عن

ت عليهــــــا  صــــــاحبة الرجــــــال أشــــــا  الــــــيم ـــــاجعة الولــــــدان وأو 



وماجاءت ا  لتتت   فال تبق جمهو اري وإريد من  أن تشفى فرقتها 
وتنســيها كــل أمــر ولــد عشــقته فقــال يــا بعــاري ومساعــه ت إنــه عــا  إىل 

عمــرى  يفوقــد خفــف ثيابــه وأغلــق البــاب وكشــف عــن إيــر مارأيــ  
 يفأك  منه و  أعظم وجاء حىت جل  بني أفتارى وأخذ أوراكـى 

وســـطه وأخـــذ بيـــده بصـــاقاري كهبـــرياري ومسلـــى بـــه ركـــره وجعـــل شـــ  بـــني 
اشفارى وتوات وأو  أصد  أن يوهه فصمل اهنابـه مـن صتـه مـراراري 
ــده وعــا  لــذل  إىل أن غبــ  عــن الوجــو  وإســاخي  وأوهــه  عدي

عمـرى كلـه مهبلهـا وكـان كلمـا قـارب الفـراغ  يففوجدت لـذه مل أجـد 
عاو  لذل  فلم أرل كذل  ساعه أخرجه وبر ه على ابب رمحى ت ي

ت قال كيف ترين هذا من نيـ  الصـبيان فقلـ   عاشـ  الصـبيان 
و بقــو فقــال أبشــرى ســأريق  مــامل تذيقيــه عمــر  كلــه ت إنــه عــاو  
الرهز ومس  ر س أكتا  وجعل يدف  علـى  فعـاَ صـلباري بـال شـفقه 
حـــىت إرا قاربنـــا الفـــراغ أخرجـــه وبـــر ه علـــى ابب رمحـــى ت عـــا  إىل 
الرهــز ســاعه ت ضــم  إليــه وجعــل يقطعــ  بوســا حــىت أفرغنــا مجيعــاري 
وجذبــه مـــ  وقـــد جــزب روحـــى معـــه وهــيج شـــهوتى وايـــمل غلمـــى 

الدنيا ومل أرل أو وإ ه حىت سافر ومل  يفوأنسات هشق كل الصبيان 
 يرج  فواأسفاه على يو  من أ مه وساعه من ساعاته. 

 {أ ابرهن يفئ النساء ركر من ومس يفوالعشرون ي الباب احلا }
ا سـ  حلسـن األليتـني ف هنمـا مـن  يفقال احلاف   يستقبح النيـ  

حســــنهما يصــــهبان وكفــــى رلــــ  ف ــــالري فكيــــف ابل ــــيق وســــل  
 يفا ســـ  كا صـــب   يفالطريـــق وحســـن املنظـــر ألن تركيـــمل ا يـــر 

اخلــامت وقـــال رهـــري بـــن  غيـــوع مــررت يومـــا بـــبعش قصـــور الرشـــيد 



فأصـغي   شـديدةفسمع  غنجاري وحركـه  ابلرقه فدخل  قصرا منها
النار ف ن فيه النار فتقدم  قلـيالري فـ را أو  يفف را قادل يقول أوهه 

ــدون  فتأملتهــا فــ را  ــه فادقــة اهمــال فقالــ  إن أر ت شــيإاري ن راري
عليهــا غاللــة مطــر قــد عقبــ  ابملســ  والعنــ  ورأيــ  بطنــاري ومكــاوري 

غيـف فـرت قـد إرتفـ  عـن وسره مل أر أحسن منها وإر يا حر كأنـه ر 
بطنها وفتذيها فأ خل  يـدى فغرصـته ولويـ  شـفرها فقالـ  خـذ 

هذا املوض  ف ن هذا  يفـوت فألقيتهـا وابشـرهتا فلـم أمسبـ  منهـا  يف
على الني  ف  ني  إ  عن أربعه ت قام  إىل املاء فرأي  يا ر فـاري 
مل أر أكــ  منــه و أحســن يــرتج إرواجــاري فلمــا  خلــ  كشــف  عــن 

جزهــا فقبلتــه وع  ــته وأصــاب  شــبق شــديد فقالــ  هــل نكــ  ع
إستها ق  قل  أكهبـر مـن مادـة مـره قالـ  فصـف ىل أبوابـه  يفإمرأه 

قل  أو كن  أني  كيف إشتهي    أسأل عن أبوابه قالـ  إن لـه 
 (2)فقــش البــيش (1)قالــ  ســتة عشــر  هــ قلــ  مــا  كهبــريةأبــواابا  
الصـرار (7)النجـى (6) البقـى(5)نفخ الطعا  (4) اخلف (3)الاكى 

 (12)امل ـــــيق (11)املــــورس(10)الـــــزوال (9)خــــرط الرخــــا  (8)
حــــل  (16)اخلــــرار  (15)أبــــو ر   (14)اللــــولظ  (13)املصــــفق 

ا رار. و  يد العامـه نانيـه  فقلـ  ومـا يوصـل  إىل معرفتهـا قالـ  
املعرفــه ابلفعــل أوكــد ت إنبطهــ  علــى الوجــه ومكنتــ  مــن نفســها 

هـذا نقـش البـيش  ت مشـ  إىل املـاء وجـاءت  حىت صبب  وقالـ 
ف ك  على رأسـها وجعلـ  عجزهـا ومنكبيهـا مرفوعـات وإنفتهـ  
وأخذت ركرى فدلك  به ساعة ت أوهته وأعطت  الرهـز وصركـ  
ومل أرل للفراغ فقال  هذا الاكى ت قام  ورجع  وبركـ  وريقـ  



 فرجهـــا وقالـــ  أوجل نصـــفه ت أخرجـــه كـــذل  ففعلـــ  فكنـــ  أرى
رأسه علـى ابب أسـتها وأبـ  حلجرهتـا غطيطـاري عاليـاري فقالـ  ىل هـذا 
النجى ت خرج  إىل املـاء ورجعـ  ف سـتلق  علـى ورفعـ  إحـدى 

 يفرجليها ت ربق  شرجها وأخذت ركرى بيدها وأوهتـه إىل أصـله 
 وأره رتحجرهــا ت قالــ  ضــ  رجلــى اليســرى علــى شــق  األميــن 

ألن  اخلفــ فــراغ فقالــ  هــذا ففعلــ  لل معانــد بقــوة وأ فــ  سشــد 
 واغتسل أحد اخلفني على عاتق  واآلخر على األرض ت خرج  

وأوهـه وأخرجـه  ظهـريبطنـ  علـى  ألـقوقال   فانبطه ورجع  
كل هزتني ففعل  فكن  أبـ  إسـتها بقـول بـق   يفبقوة وأوهه ور  

ـــــ  هـــــذا البقـــــى ت خرجـــــ  إىل املـــــاء وجـــــاءت وبركـــــ   ـــــق فقال ب
شــرجها و فعتــه كلــه إىل أصــله ت وضــع   وإنفتهــ  جــداري وريقــ 

رأسه على الباب ومل تزل تدل  به حىت  ن فقال  إرا أن  أوهتـه 
فقـــم  ون إنتصـــاب حـــىت يكـــون   ســـاقي  بعـــش إ نـــاء ت أوهـــه 
وأخرجـــه إىل فـــو  بقـــوه فـــ ن هـــذا هـــو الـــزوال ت خرجـــ  إىل املـــاء 
وإغتســل  ورجعــ  ف كــ  ووضــع  يــدها علــى ركبتيهــا وقالــ  ىل 

يــــق رأس ركــــر  وأ لــــ  ابب ا ســــ  قلــــيال قلــــيال وأوهــــه بقــــوه ر 
ــة الريــق فقالــ  هــذا  ففعلــ  فســمع  لشــرجها صــريراري شــديداري لقل
الصــــرار ت خرجــــ  ورجعــــ  وبركــــ  كالســــاجده وريقــــ  عجزهــــا 
ـــه ابب رمحـــى  ـــق رأس ركـــر  ت أ لـــ  ب وشـــرجها بيـــدها وقالـــ  ري

كنــ  أبــ  ســاعه ت أوهــه قلــيالري ت ســله وأخرجــه إىل رأس الكــره ف
لشرجها خرمساري فقال  هذا خرط الرخا  ت خرج  ورجع  ف كـ  
ووضــــع  علــــى رأس إســــتها ريقــــاري كهبــــرياري وريقــــ  ركــــرى إىل أصــــله 



و لكــ  بــه الشــرج ت قالــ  أكهبــر ريقــ    كــل رهــزتني وأوهــه إىل 
أصــله وقالــ  هــذا امل ــيق ت خرجــ  ورجعــ  وقامــ  وألصــق  

 وقالــ   را أنــ  أوهتــه بطنهــا مــ  اهــدار وأخرجــ  عجزهــا قلــيالري 
ــر   ــنح أنــ  مقــدار رراع ت صــفق  ي ــاب وت ــداري عــن الب فأخرجــه بعي
علــى البـــاب وأوهــه بقـــوه ورهـــز وقالــ  هـــذا يســمى املصـــفق وقـــد 
يسمى احلمارى ت خرج  ورجع  ف سـتلق  علـى ظهرهـا ورفعـ  
رجليهــا ووضــعتهما علـــى عنقــى ت قالــ  ىل أوهـــه   ا ســ  كلـــه 

اعه قامــ  قلــيالري قلــيالري حــىت صــارت علــى ففعلــ  فلمــا أقمــ  ســ
ـــ   جنبهـــا األميـــن فأقمـــ  أ فـــ  حـــىت أفرغـــ  وأر ت القيـــا  فقال
مكانـــ  فأخرجتـــه بيـــدها وأ خلتـــه   فمهـــا ومصـــته ومل تـــزل تغمـــزه 
حــىت قــا  فنامــ  كمــا كانــ  فأوهتــه   إســتها ت قامــ  وهــو فيهــا 

ت حىت برك  على أرب  وهى تعامسيه الزهر الصلمل   جوفهـا فـأر 
القيــا  فقالــ  مكانــ  فلــم تــزل ترهــز حــىت قــا  فقامــ  قلــيالري وهــو 
ــراخ إىل اخللــف وأو  فيهــا حــىت صــارت قادمــه وهــو فيهــا ت قالــ  ت
أتبعــ  ففعلــ  حــىت صــرت علــى ظهــرى وإتبعتــ  وهــو فيهــا حــىت 
شــدت عليــه فلــم تــزل تقعــد وتــزل ســاعه ت  ارت عليــه حــىت صــار 

ت عليـه وقالـ  أ خـل وجهها   وجهى فعمل  عليـه سـاعه ت  ار 
إصبع  كله ص  فتـذى ففعلـ  حـىت ألقيتهـا علـى ظهرهـا وصـرو 
إىل احلال الىت إبتدأو فيها العمل فلم أرهزها وترهزت من ص  رهزاري 
موافــة الرهــزى حــىت صــببتها فيهــا ت قمــ  فقالــ  هــذا البــاب إبــه 
أبــو ر   وهــو أكهبــر عمــال و ت خرجــ  ورجعــ  ف كــ  وجعلــ  

ابب إســـتها ريقـــا وكـــذل  علـــى ركـــرى ت قالـــ  أكهبـــر بيـــدها علـــى 



الريــق وأ خلــه شــعره شــعره وأنــ  تنظــر إليــه وأخرجــه كــذل  فعلــ  
فكنــ  إرا أوهتــه أرى فرجهــا ينــتفخ قلــيال قلــيالري حــىت يغيــمل ا يــر  
كله ف را أخرجته نظرت إىل حلقة الشرج ينفتح كذل  حىت صـببته 

و هتــا بعــد رلــ    شــرجها ت قمــ  فقالــ  هــذا حــل ا رار ت عا
ـــ  ىل أكهبـــر الريـــق وابلـــي   ا يـــالج وإنظـــر إىل  س   ف كـــ  وقال
ماتعمل وعلي  ابلزهر الصلمل والدف  الشـديد ت بركـ  وتفجعـ  
وريقتـــه وأوهتـــه   إســـتها فكأنـــه وقـــ    حريـــق وخـــرج ا ـــوابري إىل 
أصــله وفــا  ريــح الزعفــران فلــم أرل أوهــه وأخرجــه حــىت خ ــب  

نىت ومراقـى وأو   رعفـران خـال  فلـم أرل كـذل  مابني إليتها وعـا
حىت صـببته فقلـ  ماهـذا قالـ  مـاء الـور  فقلـ  صـفيه ىل فقالـ  
تعجن الزعفران بدهن البنفسج و هن الور  حىت يصريا مهبل املـرهم 
ت  خــذ قالبـــاري ووعـــل رأســـه   ابب الشـــرج ت صشـــو رلـــ  حشـــوا 

لــ  أن الزعفــران بليغــاري حــىت شصــل كلــه   ا ســ  كــان مارأيــ  فق
شر  فقال  إرا ج له بدهن الور  لتكسر حدتـه ت إت بعـد رلـ  
أبركتهــا اثنيــاري وأوهتــه إيالجــاري متــداركاري وهــى تنتــر وتعمــل العجايــمل 
حىت صببته   شرجها ت أخرجته فترج أخ ر كالسـلق وفـا  ريـح 
العن  فقل  ماهذا فقالـ  إبـه السـدرى فقلـ  وكيـف هـذا قالـ  

بعنـــ  معجـــون ت عاو هتـــا بعـــد رلـــ  فـــألقت  علـــى ســـدر مشـــرب 
ـــ   ـــه حـــىت ولت ـــه مقـــابلى وجههـــا ت  ارت علي ظهـــرى وقعـــدت علي
ظهرها ت برك  قليالارري وأتبعتها حىت صارت ابركـه فلـم أرل كـذل  

 (حكايــه)حــىت صــببته   إســتها فقلــ  ماهــذا فقالــ  هــو اللــولظ 
لني   حكــى عــن يمــد بــن عيســى النتــاس قــال قلــ  هاريــه مــاتقو 



اخللــ  فقالـــ  رلـــ  مـــن أفعـــال بنـــات القهـــاب فقلـــ  وملـــا رلـــ  
قالــ  ألنــه  الفاعــل و  املفعــول بــه لــذه فقلــ  وكيــف قالــ  كمــا 

إشـاي   (قـال املصـعظ)ركل املور ابلعسل فال جيد واحـد منهمـا و
جاريه روميه وسرت هبا إىل منزىل وأر ت اخلروج فقال  وهللا  ت   

ل  شأن  ف ك  على أربـ  وفتهـ  آلتيهـا حىت تعمل واحداارري فق
ـــــ  أوهـــــه   ا ســـــ  ت أخرجـــــه فأوهـــــه   احلـــــر ت ر ه إىل  وقال
ا س  و تـزال تفعـل رلـ  حـىت تفـر  فبـدأت فأوهتـه   ا سـ  
  أصله فنترت وغربل  غربله شديده ت أخرجته فأوهته   احلـر 

قالـ  فلم أرل كذل  حىت صببته فكان به من اللـذه أمـر عجيـمل ف
هـــذا ابب اخللـــ  وقـــال املعبـــدى إشـــاي  جاريـــه فلمـــا خلـــوت هبـــا 
وار ت ومسإها قال  مكان  أتعرال أشـد النيـ  قلـ    قلـ  ألـذ 
لنيـ    احلــر أن ترفــ  رجلـى وتقعــد علــى أمسـراال أصــابع  وتوهــه 
فتنظــر إليــه وهــو يــدخل وخيــرج ت تهببتــه ســاعه وتقبــل الركــمل فــ را 

أن جرجـه فتصـبه   السـره  أر ت الصمل فل  فيه وجهـان احـدعا
تـــراه كأنـــه ســـبيكه ف ـــه أو توهـــه   ا ســـ  فتصـــبه فـــاى الشـــرج 
يعصــره وميصــه مــ  اهــدى ثــدى الشــاه وأقــدر الريــق إرا نكــ    
احلر ف نه أمسيمل لذه وألـذ مـايكون الـوطء   احلـر علـى أربـ  ألنـ  
تــرى الركــمل تــذهمل وتنظــر إىل الــبطن والهبــديني والســره وغــري رلــ  

يكــون النيــ    ا ســ  إ ابر ا نــ  تــراه مايــدخل وخيــرج  وألــذ مــا
ف را نك    ا س  فأكهبر الريق ف نـه أمسيـمل وألـذ غيبـه إىل أصـله 
وابلــي   ا يــالج وقبــل اآللييتــني كــل ســاعه تريــد النيــ  فــ ن رلــ  
يزيــد   شــبق  ففعلــ  رلــ  فمــا رأيــ  عمــرى أمسيــمل و ألــذ منــه 



بصـره يقـول حلفـ  ابلطـال  بنان بن عمـر بعـ  فناسـاري ابل (وقال)
وأو سكران إت أني  إمراتى نيكاري مـن  بـر قـال فجإـ  إىل فقيـه   
حلقه   املسجد فقل  أصله  هللا إت حلف  بيمني الطـال  إت 
 بـــد ىل أن أنيـــ  إمرأتـــى نيكـــاري مـــن  بـــر فتبســـم الفقيـــه ت قـــال إت 

مرأتـ  أني  إمرأتى كل ليله نيكـاا مـن  بـر إرهـمل عافـا  هللا فـأقم أ
على أرب  وقف من خلفها وبل كمرت  بشئ من البصـا  ت أ خـل 
إيــر    إســتها وأخرجــه وأ خلــه   حرهــا كــذل  للفــراغ هــذا نيــ  
الدبر ملن عقله  قـالو إن الـزنج واحلبشـه أكهبـر مـايكون ا سـتاه مـ  
ا حــرا  قــال و  اينــد مسادفــه يقــال يــا الكوفيــون  ينيكــون ســوى 

ـــه و  فيهـــا ابب  ارى ا حـــرا  ويقصـــدون مواضـــ   جهبمـــان اهاري
جــال  علــى مصــطبه وإرا سمــرة تتمشــى وتتكســر فقلــ  يــا علــى 
مسريـــق العبـــ  هبـــاإيش قولـــ   ســـىت   شـــئ أصـــل  أقـــرب أحـــدب 
أقتـمل كأنــه بــو  عظــيم العــرو  كأنـه وتــد أو حبــل مــن مســد أو قبــة 
أسد أمحر أشقر أعجـر معجـر كـاحملور إن صـارعه الكـبش صـرعه أو 

أوجعــه أو هجـــم عليــه قرعــه أو عاملـــه خدعــه ميشــى بـــال إرا مسعنــه 
رجلــني وينظــر بــال عينــني ويتوســل ابخلصــيتني يكــ  أاب احلصــني إرا 
غ مل تغاشى وإرا رضى تالشى غلي  مدك  مدور مفكـ  يكـ  
أاب النعك  مطاعن مداع  مشامت مناح  يك  أاب الفوارس رأسه  

وسـطه ارومسـه لـو كماه ووسطه قنـاه و  رقبتـه يـاله رأسـه بلومسـه و 
نطــح الفيـــل كــوره أو أ خـــل البهـــر عكــره قـــال فلمــا بعـــ  رلـــ  
تقدم  إىل وجلس  بني يدى وحل  النقاب عن وجـه كأنـه القمـر 
وقالـــ  هـــزار بـــن أوشـــني فقلـــ   وهللا بـــل كالبـــدر   ليلـــة كمالـــه 



فقال  وأري  شيإاري يقو  له إير  ويتلذر به غري  وشال  ثياهبا عـن 
ني وبطــن معكنــه وســره يقنــه وخصــر  يــل جســم كأنــه ق ــيمل هــ

شمــل ر فــاري ثقيــل وحــر كأتــه قعــمل اــروط أو محــل مســموط فبقيــ  
 ابهتا إليه أنظر فيه فأنشدت تقول:

 فهل له من شبيه *****إنظر لكسى هذا 
 بكل مايشتهيه *****يفور غري  منه 
 ماكن  تصن  فيه *****لو كان من  قريباري 

ــه جمهــو  الصــنعه فقالــ  وهــل فقلــ  كنــ  أنيكــه حبرقــه وأبــدل  في
وما هى من بعدى عنـد  أو  سي عند  صنعه فقل  وأى صنعه  

عندى فقالـ  بـل عنـدى ووصـف  ىل مكاهنـا وجعلـ  امليعـا  فلمـا 
أصـــبه  لبســـ  ثيـــاىب وتطيبـــ  وم ـــي  إليهـــا فـــ را ابهبـــا مفتـــو  
فـدخل     ار م ــيه كأهنــا الف ــه اجملليــه و  وســطها بركــه مملــوءة 

ر  والصبيه تعو  فيها واهوارى ينهبرن عليها النهبـار واألرهـار من املاو 
فلمــا رأتــ  مسلعــ  وعــ  بلــب  ثياهبــا فأقســم  عليهــا أن  تفعــل 
ف نتصب  بني يدى كأهنا ق يمل ف ـه أو لعبـة عـاج فجعلـ  أومـل 
بياض لوهنا وسـوا  شـعرها وغـنج عينيهـا وتقـوي  حاجبيهـا وإمحـرار 

ول عنقهـــا وإنســـال  كتفهـــا خـــديها وصـــغر أنفهـــا وضـــيق فمهـــا ومســـ
وقعــو  صــدرها وبــرور هنــديها وتربيــ  بطنهــا وإنــدماج عكنهــا ورقــة 
خصرها وثقـل ر فهـا فوقـ  نظـرى علـى كـ  كأنـه ق ـيمل هـني قـد 
ــه بســاعدين وقــد أراــ  عليــه عكنتــني مــن عكنهــا وغطــ   إعتنقت
ــه  ــة أواني ابقيــه براحينهــا ت لبســ  ثياهبــا وم ــينا إىل جملــ  قــد عبي

ه فه ــــر الطعــــا  فأكلنــــا و ارت األقــــدا  فشــــربنا وملإــــ  قنانيــــ



وأخــذت العــو  إىل صــدرها وغنــ  فســمع  مــامل أبعــه   حيــاتى 
ورا  ىب الطرب فتدرت مفاصلى وفات أع ـادى وبقيـ  شاخصـاري 
بال حركه فمدت يدها إىل على سبيل التهريش وقال   حبيظ أين 

يــدها أنــ  اآلن فمــا كــان ىل لســان أكلمهــا فرســ  العــو  مــن بــني 
فــى وقب ــ  علــى بكوتقــدم  وجلســ  بــني يــدى و ســ  يــدها 

إيــرى فغمزتــه غمــز إلينــا وومــ  علــى ظهرهــا وكشــف  عــن بطنهــا 
وأبررت حرها ووضع  يدى عليه وهى تتهر  من ص  يدى وهى 
تقول إمش تعال خذت كمات  تتوات شل سيقات على غي  خالت 

 وهــى تلعــمل قــور هــزى بظهــر غنجــى  تــرمح  ومــن النيــ  أشــبع 
حباجبيهــا وتغــزل بعينيهــا ومتــ  شــفتيها وتطــرال لســاهنا إىل وقــومى 
ابلبــوس فعنــد رلــ  جلســ  علــى رجلــى وشــال  فتــذيها وأقامــ  
إيـــرى وريقـــ  رأســـه وحكـــ  بـــه بـــني شـــفريها و خلـــ  بيـــدى بـــني 
إبطيهــا وقب ــ   صــبعى علــى منكبيهــا وجعلــ  فمــى علــى فمهــا 

ورهـــزو رهـــزا شـــديداري وبطـــ  علـــى بطنهـــا وا خلـــ  إيـــرى   حرهـــا 
ــــزقي  إىل  ــــنف  الصــــعداء وأقــــول ضــــمي  إليــــ  ال متــــداركاري وأو أت
صــدر  شــيلى أفتــار  إرفعــى وســط  وأكهبــرت مــن هــذا وأمهبالــه 
ومــن بوســها وع ــها ومــ  لســاهنا وهــى تقــول  حيــاتى  مننســى 
 شهوتى  لذتى  حبيظ هاته عندى حطه   قلظ أعمله   كبـدى 

فعـــ  وســـطها وســـكن  رهزهـــا وإعتنقنـــا فلمـــا أحســـ   فراغـــى ر 
ونل  منها ماسرت وقم  بلذه مارق    عمرى ألذ منهـا ومل تـزل 
  صـهبىت إىل أن توفيـ  فهزنـ  عليهــا حـزوري شـديداري ومل أصــهمل 

 إمرأه بعدها. 



 {الباب الهبات والعشرون   شهوة النساء للنكا }
نســـاء قـــال امللـــ  ل جـــان وحباحـــمل أميـــا أريـــد شـــهوة الرجـــال أ  ال

فاألضعف شهوه النساء أغلـمل مـن أقـوى شـهوة الرجـال قـال فيبنـا 
ىل   رلــ  احلجــه قــا  احلجــه   رلــ  أن املــرأه الواحــده تســتفرغ 
اهماعــه مــن الرجــال قــال امللــ  فلــم صــارت املــرأه ما هــا أقــل مــن 
الرجــل وشــهوهتا أغلــمل مــن شــهوته قــا  ألن املــرأه ينــزل ما هــا مــن 

ه مــن ظهــره وإبطا هــا   ا نــزال علــى صــدرها والرجــل تنــزل شــهوت
قدر بعد مسافة شهوهتا من مسافة شهوة الرجال. وقيل أن سقراط 
ملــا أخــرج إلىالقتــل رأى إمــرأه قــد أخرجــ  معــه فقــال أمــا أو فقــد 
علم  املتوج  بـه القتـل عنـدكم فمـا ابل هـذه البادسـه قـالو رنـ  

ل لـي  وهى يصنه قال اآلن جرمت   الق يه قالو وكيـف رلـ  قـا
العجــمل للمــرأه أن تــزت وإرــا العجــمل للمــرأه أن تــزت وإرــا العجــمل 
أن تقــف ألهنــا الوقــه بطبــاع الشــهوه ومــن أيســر مــا يــدل علــى قــوة 
شهوهتن أن اهاريه يربيها أبواهـا غـريه ويعاووهـا كبـريه وشاكماهـا   
الذخريه و تراعى هذه احلقو  مـ  جـو ة عقلهـا وصـهة فهمهـا بـل 

ده لشــهوهتا وتطفيــة لــذهتا علــى أبويهــا وهــى تعلــم فــرض جتــار ماتريــ
 األبوين وفر  مابني احلاتني وأنشد بع هم:

 بنياط القلمل واصل ****كل عر    األسافل 
 لذل  القلمل مادل ****كيفما حاويا الزب 

وكهبري ممن ترىب   الـنعم اهزيلـه واألمـور اهسـيمه تـا  جليـل الـنعم 
األومســان وتســـافر البلــدان وتـــنك  والعبيــد واحلشــم وتنشـــإ  عــن 

العمـــادم ووســـر علـــى العظـــادم ووعـــد األهـــل وصمـــل نفســـها علـــى 



القتـــل كـــل رلـــ  متابعـــة لشـــهوهتا ومـــا وافـــق لـــذهتا ومـــن الـــز  ه   
الــدليل أهنــا تتهلــى بكــل ممكــن مــن األســباب مــن احللــى والهبيــاب 
والطيمل واخل اب وهى من لني بشرهتا كاخلز  اللم  و  البهجه  

لشـــم  قـــد خـــاال والـــداها عليهـــا مـــن أن يـــنثرا فيهـــا ب ـــمة أو كا
شبسا نفسها بطول قبله فت   نفسها للمننت الدفر والوسخ القـذر 
احلــا  الطبــ  الوحشــى والصــن  فريمــى نفســه عليهــا ابلهبقــل العنيــف 
والرهز الكهبيـف والفعـل السـتيف وهـى بـذل  تزيـد لـه يبـه ومسلبـه 

مـــن ثقـــل احلبـــل وصـــنوال  وشـــهوه ت مـــا يعـــرض يـــا   عقـــظ رلـــ 
العلل ومشارفة األجل وكهبرة الوجل ومقاساة النكد   خـروج الولـد 
ت مايتبعه من    القذال ومشارفة احلتف غري مقصـره   مسلبتـه و  
مرتدعه عـن شـهوته حـىت إنـ  إرا  ملـ  مجيـ  حـا هتن ومعـرفتهن 
وألفـــاظهن وأفعـــاين وجـــدهتا تقت ـــيه ونفوســـهن تشـــتهيه وإرا هتـــن 

 عه فيه وقد ركر هذا املع  إبن جردم حي  قال: جممو 
 وأحدث  فو  الهبياب الهبيااب *ولو كل  ابلصاع للغانيات 

 فلس  تراهن األغ ااب *ومل ي  عند  من را  شئ 
 وشدثن بعد اخل اب اخل ااب *عال  يكهلن حور العني 
 فال صرموا الغانيات ال رااب *ومل يتصنعن ا له 
 وشىي إجتناب اخلالط العتااب *عتاب خالط النساء ميي  ال

وقيـــل أن رجـــالري كانـــ  لـــه إمـــرأه تكهبـــر خصـــومته فـــ را أرا ت رلـــ  
 خل بني رجليها فق ى ومسرها فتهتدى ويقل شرها فلما كان رات 
يو  ج  عليها جنايه يستوجمل هبا اخلصومه فبا رها ابلفعل فقال  



در علـى له مال  قاتل  هللا كلما عمـ  بشـر  جإتـ  بشـفي   أقـ
 ر ه وقيل   هذا املع :

 وهو   التصهيف رب *إرا بى برا 
 نكا  فهو رنمل *كل بر مل خيالطه 
 مجاع فهو عنمل *وجدي  مل يشاركه 
 بغال فهو صعمل *وفسا  لي  يصلهه 

وقيــل تزوجــ  إمــرأه رفيعــه   مجايــا غنيــه   مايــا بــبعش الســقاط 
مـتم أن اهـاه الـدادم فعاب فعلها رل  من  ن  إليه فقال  أما عل

  ا يـــر القـــادم وهويـــ  بعـــش املنظرفـــات بعـــش الشـــبان فراســـلته 
وها نته ومل تزل تعمل عليه احليله حىت إجتمعا فلم ترمنـه مايرضـيها 

 فكتب  إليه تقول:
 ومارا فعل إنصاال *أأهوا  فتعصي  
 م  الياء م  الكاال *فأقصدى سوى نون 
 فهل عند  من شا  *فهذا مطفئ الوجد 

وقيل أن رجالري تزوج جاريه فأغد  عليها وقصـر   مرا هـا فكتبـ  
 إليه: 

 و  الوشاحان و  اهلباب * ينف  اهاريه اخل اب 
 من  ون ما تصطفق األركاب *و  الدونري و  الهبياب 

 وسإل  بع هن كيف حب  للني  فقال : 
 حمل فىت رى جرب للع  ****حظ للني  بغري ش  

النساء أشهى للجماع فقال  البكـر أو  فـر   وسإل  بع هن أى
 فيها فنظمه بعش الشعراء فقال:



 ويفر  من صلة املا   *شمل املديح أبو مال  
 وتفر  من صولة الناكح *كبكر صمل لذيذ النكا  

ومن السهق مايليق هبذا الكتاب أن نذكره قيل أنه كان فيمـا تقـد  
ــان أحــداعا تطلــمل النســاء واألخــر  ــان مليهت ى تطلــمل الرجــال أخت

فبلغــ  الــىت صــمل النســاء حــال أختهــا ومــا إختارتــه فهجنــ  رأيهــا 
 وسفه  حلمها وقبه  إختيارها وكتب  تقول إليها:

 قبه  فما أرا  أفعال  من فعل *وفاضلة قال  لصاحبه الفهل 
 سليماري كهذ والنعل شذى م  النعل *ترك  سبيال أمن هللا خوفه 

 أحق وأوىل ابملو ة والبذل *وأتعب    حمل الرجال وغريهم 
 صراخكم   ليلة الوض  ابحلمل *أما تعلمى أو أمنا بسهقنا 
 يرين مصووري كشفه لي  ابلسهل *فما هتت  األسرار منا قوابل 

 و منا بنس بابية الطفل *و  ن مهبل الشاة ترض  أعنقاري 
لذهتا عن كلفة الزوج  *إرا ساحق  أخ  ألخ  فقد غن  

 والبعل
 وأنتم شقيات خلقنت للذل *سعيدان خلقن لنعمة و ن 

 فلما وصل  األبيات لسخ  قرأهتا وكتب  جواهبا تقول:
رأي  قرااب يبتغى لسوى  *فهم  الذى قد قل  وش  ف فهمى 
 النصل
سليما كما قد شتذى النعل  *جعل  قياس النعل ابلنعل فعلكى 
 ابلنعل

 صب  اليد والرجلإرا مل تلجه إ *عدمت   محقا وما حسن خامت 



على غري قطمل اثب  الفرع  *وأى رحى  ارت ليعرال مسهنها 
 واألصل

 ل   عيون الغانيات من الكهل *ولو  ولوج امليل   ايني مل يكن 
 على شفتيه وهو ابهوع رو شغل *أرا  كدى جوع ميا بلقمة 
 على ظاهر والداء   جوفه بغلى *وكن  كذا  اء يعاجل  اءه 

فمال  رو نصح يزيد  *القول رخ  وإرعوى   عى عن  هذا
 على شغلى

 وأقسم لو أبصرت  يو  رارت خليلى كغصن البان ر ن ابلوصل
 فعاين  مما كان   أمسه أصلى *فأ خل  عر نه   إرارة 

  نعه إير   مالقاته قبلى *فأبلي منه لذة عن فعاله 
خ    لبل  على ساقي   أ *وأشياء منه بعد رالو وصفتها 

 رسلى
 فقدت من اللذات من صته عقلى *فلما  و ما  أبو  بذكره 

وقيل خطمل بعش الظرفاء ظريفه ف متنع  فكتمل إليها رقعه يقول 
 فيها:

 قبيل الصبح أو حني السهور *ف قسم لورأيىت رأس إيرى 
 ور  هوا    كل األيور *ألنسا  النساء وكل سهق 

وخطمل آخر الظرفاء فقال   فلما رأهتا أحب  وأجاب  وتزوج  به
 ماأرى نفسى تهبو  إىل رجل فكتمل إليها يقول: 

 راغبه   النساء مشتاقه *نصهى وفو  لكل سهاقة 
 فلي  يطفيه غري رراقه *مىت يكون احلريق   مساقه 



ـــه بعـــد مـــده  ومـــن احلكـــا ت   ركـــر الشـــهوه للمـــرأه  فتزوجـــ  ب
ابب املالهـى ور  هتا على شهوة الرجل ما حكى أن شتصـاري مـن أر 

يسمى أمحـد ويعـرال ابلبـارل وكـان يلعـمل ابلقـانون وكـان مـن أجـو  
الصـــناع مـــ  خفـــة رو  وحكايــــة وو رة قـــال ح ـــرت مـــرة ثــــالث 
صــبيات مــن أحســن مــايكون واحــدة مــن بنــات مصــر وأخــرى مــن 
 مشق والهبالهبه من املغربيات غليظه فأخـذت  جـام  قلـظ وسـلب  

ا حكــا ت عــن ا يــور عقلــى فعشــقتها مــن وقتهــا وإسته ــرت يــ
الكبـــار وأصـــهاهبا وركـــر مـــن يطـــول   النكـــا  ويســـتجلمل شـــهوة 
املــرأه   كتــل مسريــق مــرات فوجــدهتا تصــغى إىل كالمــى وابن ىل لــذة 
بعها لذل  فق ي  معهم ساعة تعـدل العمـر كلـه إىل وقـ  النـو  
ــه وحريفهــا  فأخــذ كــل واحــد صــبيه ورقــد ورــ  صــ  رجلــى املغربي

وغبـــ  وقلـــ  لعلـــى أجـــد فلتـــه للـــدب وو  وأوعـــ  أت ســـكرت 
حريفها وتناويا وقد ربـ  صـبابه ت أرقـدها مـ  احلـاد  ورقـد  وهنـا 
وغلــمل علــى حريقهــا النــو  والســكر فنــا  وبقــى كأنــه ميــ  وكــذل  
رفقته وأو  يدخل عي  منامهـا   قلـظ منهـا فقعـدت أنظـر هـل ىل 

احلــاد  مــن حيلــه أصــل هبــا إليهــا فلــم أجــدت أقــدر علــى رلــ  ملنــ  
جهه واحلريـف مـن جهـه فبقيـ  حـادراري وإرا هبـا صركـ  فلمـا بعـ  
حركتهــا أيمــ  هللا وقلــ  آه آه فــرج عــ   رب إنظــر ىل فقعــدت 
وقالــ  أمحــد قلــ  لبيــ   ســىت قالــ  ســالمت   أخــى إيــش بــ  
يوجع  قل   سىت هللا  يبلي  أو يلهق  عسر بول وأقاسى منـه 

 ـــيها لـــ  فقلـــ   ســـىت حـــاجىت أن املـــوت قالـــ  ألـــ  حاجـــه أق
تدورى على إوء أريق فيه املاء ويكأون فرجىعلـى يـد  قـال فقامـ  



قلــيالا بــال ســراويل وســيقاهنا عاريــه كأهنــا أعمــدة رخــا  وأح ــرت ىل 
قلـــة خـــزال فأخـــذهتا منهـــا وجسســـ  رأس القلـــه وقلـــ   مـــ  هللا 
جيعل عمرى على عمر  ر  ه ويعني  على مكافإت  قال فأخـذت 

لقعاره فجسس  حلقها فوجدهتا ماتدور يدها عليها فراح  وهى ا
مفكره وغمزت  وأو عي  معها فقم  قليل قليل  أمحد هـذا أكـ  
إير ماوسعه حلق القعاره إ  ابلشـده فقلـ   سـىت مـاررق  هللا مـا  
و  أمالكا و سعا ه بل جعل كل ررقى فيه قالـ    أمحـد أرت إ ه 

قـــوال   وســـ  القاعـــه قالـــ  أخـــرج بنـــا إىل فقلـــ  هكـــذا و ـــن و 
الــدهليز فمــا صــدق  مقويــا لكــن وهللا مــامعى شــئ مــن رلــ  و  
قريمل منه فترجنا إىل الدهليز وتناول  سيقاهنا وما أعطي  نفسـى 
فاه وأ خل  يدى ا ثنني بـني يـديها وورنـ  روحـى وأمسبقـ  معهـا 

تطلـمل  فرا  إىل أصله وما أحس  به فلما تر ما وصـف  يـا بقيـ 
اخلـــالص وأو رايـــح جـــاى وقـــد ملكتهـــا جيـــداري فلمـــا قاربـــ  علـــى 
اخلالص أمسك  إرت ا ثنني بيـديها وبقيـ  ورعـا وتلطمـ  علـى 
وجهى وتقول مال  تغر اوأل  الناس وأو ماىل فكـرة ا  رايـح جـاى 
حـــىت افرغـــ  وســـيبتها فقامـــ  وبصـــق    وجهـــى وقالـــ  وهللا   

علي    إتالال روح     ـ  معرص مىت أصبح الصبا  عمل  
   كذاب.

 {الباب الهبال  والعشرون   األحوال الىت يستطاب فيها اهماع}
إعلــم أن للنســاء أحــوا ري توافــق الرجــال جمــامعتهن فيهــا ويــا ف ــل 
على سادر األوقات منها أن جيام  املرأه إرا محي    إبتداء احلمى 

فق األشياء للنساء الني  فهو موافق للمرأه قال العلماء الباه أن أو 



عند السقم ف نه فيه صال  لسجسامهن ومداواة يا وهـو أشـد يـن 
مالدمـــة مـــن احلقـــن وأخـــالط األ ويـــه الشـــافيه وهـــو يكســـمل املـــرأه 
ر  ه   العمـر ومنهــا أن جيـام  املــرأه إرا فزعـ  سمــر  عهـا تــراتع 

إ  لــه فيســكن عنهــا ويــزول وقــالو  ينبغــى للرجــل أن يباشــر املــرأه 
بعد إثنىت عشـرة سـنه ف هنمـا فيمـا  ون رلـ  مـن السـن ي ـر إتيانـه 
إ ها هبا وبه وي عفهما كما ي عف نزال الد  وقط  العـرو  فـأول  
كمــال اهاريــه بلوغهــا هــذا القــدر مــن الســن و خويــا ثــالث عشــره 
سنه فعند رلـ  تنهـد وتغلـ  شـفتاها وأرنبتهـا وكالمهـا فهـى تصـلح 

فيصـيمل ظهـره بطنهـا فـ ن رلـ  ينشـطه أن تعتنق الرجـل مـن خلفـه 
للنســاء ويــدا شــبابه إرا إعتنقهــا هــو إىل أن تبلــي نــان عشــرة ســنه 
ـــاء  ـــد رلـــ  اخلفـــر واحلي ـــه ويكمـــل عن ـــة أمنيت فـــ را بلغتهـــا فهـــى غاي
واملوافقـــــــه إىل نـــــــان واســـــــني ســـــــنه ت يكـــــــون منهـــــــا ا ســـــــاخاء 

 را الظاهرواللب   اللهم واهلد والبـدن والشـيمل وتشـنج الوجـه فـ
بلغ  هذا املبلي من السن إنقطـ  احلـيش وقـد يكـره مجـاع منقطعـه 
احليش ألن رل   يكون إ  من نق    البدن وعند رل  ينقط  
الولـد ويكهبــر املـاء وأمــا الرجـل فــ ن إنقطـاع نســله عنـد رهــاب شــعر 
بطنه ف را هو رهمل إنقط  نكاحه ونسله وقال أصهاب علـم البـاه 

ا ودعنـد الـو  ه ف عجـل  واقعتهـا إرا مسهرت النفسـاء وتنظفـ  ممـ
ف نه أصلح يا وأضح لنفسها وملا كلدت وجاهدت   و  هتا أنف  
و  صهتها أبلي وأجن  كما أن اهاد  اخلاىل البطن الصـدى عطشـاري 
إرـا حياتـه املــاء وبـه صـالحه وقوامــه وكـذل  املـرأه عنــد تلـ  احلــال 

وهوعها أسـكن يكون صالحها وصهتها اهماع فهو لطمهبها أروى 



ورعم  ايند أن املرأه احلسناء أر  ما تكون ياسـنها وأ   وأعتـق 
صـــبهة عرســـها وأ   نفاســـها و  الـــبطن الهبـــات مـــن محلهـــا  وقـــال 
احلــرث بــن كلــده مسبيــمل العــرب إرا أر ت أن صبــل منــ  روجتــ  
فمشــها   عرضــة الــدار عشــر أشــواط فــ ن رمحهــا ينــزل فــال يكــا  

أمسيمل خلوة وأحر جوفا ف را غشـيها الرجـل  خيلف ف ن املرأه تكون
عند مسول سريها على ظهر  ابه وقال البصراء  عرفـة البـاه إن نيـ  
املسـارقه لذيـذ ألجــل أعمـال احلبلــه فيـه ومسلـمل ا خــتالس لـه وبــر  
رل  على الفنا  إرا ظفر به وقيل حملمد بن ر  ه ويلـ  أنفقـ    

تــه وأنــ  تقــدر أن جملــ  هــذا املفــنت اســه آ ال  ينــار علــى جاري
تشــايها رمســماده  ينــار قــال  جمــانني فــأين لــذة املســارقه واملــداراه 
ولذة إختالس القبل وأين ني  الدبيمل وأين ني  ما تنجر عليه من 
نيـــ  مـــا ت فيـــه وأيـــن بـــر  نيـــ  احلـــالل وفاتـــه مـــن حـــرارة احلـــرا  

قيـان وحركته وأين قبلة ا شاره من قبلة املباشره وأيـن لـذة النيـ  لل
من ني  املال  يـن   موضـ  القـدرة وإ  مـن أيـن عـز الظفـر عنـد 

 املسابقه واملنافسه. 
 {الباب الراب  والعشرون فيما صبه النساء من أخال  الرجال}

الـــذى صبـــه النســـاء مـــن أخـــال  الرجـــال أن يكـــون ســـتياري شـــجاعاري 
 صدوقاري حلو املنطق بصري ابهـد وايـزل وفيـاري ابلعهـد والوعـد حليمـاري 
متجمالري ملا ير  عليه من تلوهنن وأن يكون ظريفاري   ملبسه ومطعمه 
ومشربه وأن يكون نظيـف اخللقـه لـي    جسـده عيـمل وأن يكـون  
كهبـري ا خـوان معتنيـاري بق ـاء حــوادجهن غـري متكـره لـذل  و ضــيق 
الصـدر وأن يكــون متجنبــاارري ملعاشــرة األوضــاع والســفل ومــن  خــري 



ال والــزى واخللــق ومــن  واعــى املــو ه فيــه بــل مــن يشــاكله   الظــر 
منهن أن يكون الرجل نظيف الهبغر ويتفقد رل  ابلسـوا  واألشـياء 
املطيبـــه للنكـــه نظيـــف اليـــدين والـــرجلني واألظـــافر يقلمهمـــا حســـن 
ــاب مسيــمل الرادهــه فــ را إجتمــ  مــ  هــذه الصــفات كهبــرة املــال  الهبي

د   والإكــر  فــذا  الكامــل عنــدهم احملبــوب إلــيهن وقيــل إن ممــا يزيــ
الشــهوات وشبــمل بع ــهم إىل بعــش املــذاكرة واحملا ثــه والعمــده   
هــذا كلــه فــراغ القلــمل وإ خــال الســرور عليــه وقيــل أن الــذى شــر  
شهوة الرجال للنساء صريكها عجريهتا وتغنجها   كالمها وترجيعها 
بطرفيها وضرهبا بكفيها علـى ركـر الرجـل وعركـه وخنرهـا عنـد رلـ  

الرجـل ووضـعها عليـه وكشـف ياسـن بـدهنا وكشف حرها وأخذ يـد 
وإسبال شعرها وتقبيلها له وغنجها لـه وأمـا صريـ  الشـهوه للرجـال 
فــأقر هبــا وأقواهــا إرا أبصــرت إيــر الرجــل قادمــاري منتصــباري فــ ن حرهــا 
خيــتلج وي ــرب عليهــا فــ را جســته ولعبــ  بــه إســاخ  مفاصــلها 

ا مــن ورابــ  وهــدأت حركتهــا وإرا أخذتــه بيــدها تفتقــ  شقاشــقه
 اخل رمحها وقد قال بعش أهل املعرفه ماخال رجل  مرأه ق  مامل 
ــــداهنا بع ــــهما  تكــــن مــــن يارمــــه إ  وإضــــطرب  كــــل شــــعره   أب
الــبعش  وأعلــم أن كــل مــاشر  الرجــل مــن النظــر والكــال  واللمــ  
شــر  مــن املــرأه أضــعاال رلــ  قالــ  إمــرأه  بنتهــا كيــف صبــني أن 

ســفره وقــد تشــو  شــعر عانتــه  رخــذ  روجــ  قالــ  إرا قــد  مــن
ــره   حــرى  فيــدخل علــى ويغلــق البــاب ويرخــى الســتور ويــدخل إي
ولسانه   فمى وإصبعه    بـرى فيكـون  أمـى قـد وكـ    ثالثـه 
مواض  فقال  إسكىت  بنيه فأم  قد ابل  من الشهوة  وقد قال 



أفالمسون أن عقول الرجال   أ مغـتهم وعقـول النسـاء   أسـافلهن 
  باهم احلكماء املتقدمون العامل املعكوس حىت أنه مـن سـبق ولذل

إىل شــهوهتن منأســـو  وأبــيش وعاقـــل وجاهــل اتبعتـــه إىل مــرا ه مـــن 
خطابـــه وو ا ه وخـــالال اهميـــل   سياســـتهن أوىل بطبـــاعهن ومنـــه 
قول الرسـول رضـاهن   أرواجهـن وقولـه أي ـاري مساعـة النسـاء ندامـه 

الرجــــال ولــــذل  إختلــــف  وقالــــ  احلكمــــاء مسبــــاع النســــاء رــــالال
مرا هن ألهنن على غري ا عتدال و ليلـه أهنـن مـاهنني عـن شـئ قـ  

 -إ  أتينه وفعلنه وقال بعش الشعراء:
فيهن مر وبعش املر  * * * * *إن النساء كأشجار ضبطن معا 

 مأكول
ف نه واق   ش   * * * * *إن النساء مىت ينهني عن خلقن 
 مفعول

رأه رـالال الرجـل   كـل أمـورة وأفعالــه وقـد قـال بعـش احلكمـاء املـ
إن أحبته أكلته وكدته وقطعتـه مـن لذاتـه وابعدتـه مـن أهلـه وقراابتـه 
وإن أبغ ته كدرت حياتـه ونغصـ  أوقاتـه فـ حز  ماعوملـ  بـه مـن 
 وا  األ ب قــال احلكــيم ومــن خــالال تركيــمل املــرأه أن الرجــل إرا  

ل إرا كـ  يكمـل ك  را  حيا ه واملرأه إرا ك ت قل حيا هـا والرجـ
عقله وت عف شهوته واملرأه ينق  عقلها وتقـوى شـهوهتا فاألجـدر 

 ابلعاقل البعد عنها. 
 {الباب اخلام  والعشرون   القيا ه والرسل}

قيل كان فيما بني نو  وإ ري  عليهما السال  بطنان مـن ولـد آ   
أحــدعا يســكن الســهل واآلخــر يســكن اهبــل وكــان رجــال اهبــل 



نســـاء  مامـــاري ونســـاء الســـهالرل صـــباحاري ورجالـــه  مامـــاري صـــباحاري وال
فتشـكل إبلـي  لعنـه هللا   صـورة غـال  وكـان رلـ  أول مـن وضــ  
القيا ة فأجر نفسه لرجل من أهل السهل فكان خيدمه ف جذ مزماراري 
فجــاء منــه بصــوت مل يســم  النــاس مهبلــه فبلــي رلــ  كــل مــن حولــه 

وإخـــتل  الرجـــال  فـــ جتمعو إليـــه حـــىت يســـمعوا رلـــ  منـــه فلـــذ يـــم
ابلنســاء للــذة مــابعو فتنــاكهوا ورلــ  أول الفاحشــه فــيهم  وقــال 
اينــدى إرا أرا  الرجــل أن يرســل رســو ري فلــتكن إمــرأه جامعــه يــذه 
اخلصــال أن تكــون كتومــه للســر خداعــه حلــوة الكــال  وتكــون إمــا 
ابدعـــه مسيـــمل أو غســـاله أو صـــوفيه أو قابلـــه أو حاضـــنه فـــ را بعهبهـــا 

ئ يعطيها إ ه ف نه أجنح حلاجته ف را جنه  فليز ها فليطمعها   ش
على ماوعدها وليكن إرساله إ ها بعد فراغ أهل الـدار مـن غـذادهم 
وفــراغ مــن فيهــا مــن شــغلهن وعملهــن ولــيكن معهــا شــئ مــن مسيــمل 
ورشان وليكن كالمها وحديهبها ملن جاءت إليه سلطـف كـال   وقـال 

لعبــاره شكــم اب شــاره بع ــهم شتــاج أن يكــون الرجــل فطنــاري حســن ا
ومن يلطف الرسـل  الـه مل يبلـي مـرا ه   أحوالـه وقـد إسـتمال قـو  

 الرسل ابلني :
 وتنكرت حا ته وجوابه * * * * *وإرا رأي  من الرسول متايالري 

 أخرى فتف  جميإه ورهابه * * * * *عزرت فيه بنيكة ووعدته 
فه يا وكان قيل أن عنان وجه  إىل أىب نواس رقعه تدعوه م  وصي

 مكتوب هبا مكتوب:
بصبهه  *و تغيمل عنا وقد عزمنا على الشر  *ررو لتأكل معنا 

 وإجتمعنا



فلما وصل  اهاريه إليه إستهسنها وراو هـا أبـو نـواس عـن نفسـها 
 ووكها وقال   جواب الرقعه:

قبل  *وكان خال وبقالري  *والرأى فيما فعلنا  *نكنا رسول عنان 
 السنال أكلنا

فقل  لي  على رى الفعال   *كالغصن ملا تهب    *تها فتمش  جذب
 كنا إنقطعنا

 مسول  نكنا و عنا *قال  وكم تتج  
 {الباب السا س والعشرون   قواعد آ اب النكا }

ينبغى قبل كل شئ أن يعلم الرجل أنه  يشـتهى مـن املـرأه إ  وهـى 
ــه منهمــا أن يســتغرقا مافيهمــا مــن املــاء  تشــتهى منــه مهبلــه وأن الغاي

الــذى مجعتـــه غلمتهمـــا فـــ را بلغــا رلـــ  إنق ـــى أرهبمـــا وإنكســـرت 
شهوهتما حـىت متكنهمـا العـو ه فمهمـا قامـ  يمـا الشـهوه فهمـا   
ســـرور وحـــىت يصـــري إىل حـــال الفـــراغ والفتـــور ومســـول املتعـــه بينهمـــا 
أحـــمل إليهمـــا فـــ ن عجـــل أحـــدعا اب نـــزال قبـــل صـــاحبه بقيـــة لـــذة 

تطلــ  إىل عــو ة ينــال هبــا مــاول مــن اآلخــر منقطعــه وأعقبــه غمــار و 
صاحبه ف ن وقع  العـو ه كـان املنقطتـ  أكهبـر تعبـاري ولعلـه مـ  رلـ  
 يبلي أن يستقصى لذة اآلخر وكان هذا اتلفـاري مكروهـاري ملـا يـدخل 
فيه من األرى وإرا إنق ى ا رب منهما مجيعاري   وق  واحـد كـان 

جـه إقامـة رلـ  مـن رل  أوفق يما وأثب  حلايما وأ و  حملبتهما وو 
قبــل املعرفــه ابملواضــ  الــىت يكتفــى مــن الزهــره فيهــا بســري احلركــه ت 
هــو بعــد رلــ  ابخليــار   قــرب ا نــزال وبعــده فقــد بينــا أن  تنبــ  
شهوه إ  بف ل حراره رادده وريح هادجه صر  املاء الذى أن جته 



لــىت الطبيعـه ت ا سـتعانه بعــد رلـ  بــذكر البـاه والفكـر فيــه واللـذه ا
 تـــى فيـــه وأصـــل رلـــ  فـــراغ القلـــمل مـــن ايمـــو  و خولـــه   حـــال 
الســرور فعنـــد رلـــ  يســـتطري مـــن القلــمل حـــرارة شمـــى يـــا املـــاء   
موضـــعه وصركـــه ريـــح الشــــهوه فيجـــرى   جماريـــه وينبغـــى أن ميهبــــل 
العاشــق نفســه   قلــمل معشــوقه ابلصــور الــىت يك هــا املعشــو  أو 

ـــىت يك اهنـــا مجيعـــاري فـــ را صـــور نفســـه   قلـــمل معشـــوقه  الصـــورة ال
 حدى هذه الصور  ام  يبته لصاحبه فلذل  قال ايندى ينبغى 
أن جيمـــل الرجـــل نفســـه عنـــد املـــرأه سحســـن هيإـــه ويتطيـــمل بكــــل 
ماميكنه و يوحشها  طالبة اهماع   أول جمل  بـل يباسـطها بكـل 
ماجيـد سـبيالري إليـه ويسـتعمل معهـا املـزا  واللعـمل ويكهبـر بـه سـرورها 

ن شــذر مباشــرهتا وهــو يــزو  الوســ  و معقــد الشــعر للــرأس و  وأ
اللهيــه بــل يســرحهما ورخــذ مــن شــاربه حــىت تظهــر شــفتاه ويطيــمل 
جســده ورأســه وحليتــه وميكنهــا مــن جســده لتعمــل ماشــاءت ومجيــ  
األخـال  الـىت صبهـا النسـاء   الرجــال فـ ن العمـل هبـا والتتلـق هبــا 

ء العــرب   أول ليلــة عــرس مــن آ اب البــاه  قــال ومــن عــا ة نســا
اهاريـه أن متنــ  روجهــا مــن إف اضــها أشــد املنــ  فــ ن مت رلــ  قــالو 
ابت  بليله حره وإن غلبها قالو ابت  بليله شيباري وكان رل  عندهم 
رماري وكان   أول ليله إرا مسيبو املرأه قالو للرجل  تطيمل حىت وـد 

ــ ــه مــن إســتعمال الطي ــاري وأمــا مــا وصــى ب مل فــ ن أول ريــح املــرأه مسيب
مايتفقده املتناكهان من أنفسهما الطيمل إر به كمـال مروءهتمـا وبـه 
يغتفر يما ما سواه وخاصة األماكن كهبرية العر  قال بع ـهم  بنتـه 



قبــل أن يهــديها روجهــا إحــذرى موضــ  أنفــه وقــالو أمسيــمل الطيــمل 
 املاء وأمجل اهمال الكهل. 

املـز  ووصـا  النسـاء الباب الساب  والعشرون   احملا ثه والقبل و }
 ةلبنــاهتن ومايصــنعن مــ  الرجــال وركــر غــنج النســاء وأن كــل واحــد

 {منهن تتكلم  ا يالدم صفتها أو بلدها وحكا ت تتعلق بذل 
أما ما ركره ايندى من احملا ثه واملز  ف نه قـال اهمـاع بـال منانسـه 
من اهفاء ف نه جيـمل علـى الرجـل أن يتجمـل ابلف ـيله الـىت خصـها 

 هبـــا ورينـــة بكمايـــا   النكـــا  ليتميـــز عـــن البهـــادم وينفـــر  عنهـــا هللا
ولي  من اخللق اهميل واأل ب الشريف أن يرى املعشو  عاشـقه 
و ماري على ماوله منه وإرا كان رل  علـى ماوصـفناه فعـو  ا نسـان 
علــى ماكــان عليــه مــن الفكاهــه وامللــق واألنــ  واألستبشــار أكمــل 

حسن لعقله ف ن را    الهبات علـى ماكـان أل به وأ ل على ظرفه وأ
عليه أو  كان أريد لف له.والشاهد لصهة قولنـا أن الـذين تكلمـوا 
  مسباد  احليوان رعموا أن للهما    سفا ه خله يشرال هبـا علـى 
ا نســـان ألنـــه  يعايـــه   الوقـــ  الـــذى يعـــاى أنكـــح النـــاس مـــن 

رة ويبــدو منــه الفتــور بــل يفــر  وميــر  وي ــرب رناحيــه ويرفــ  صــد
مايفو  به ا نسان الذى شهوته أقوى وأ و  وهو  ا فيه من القوه 
املميزه أقدر على التتلق  ايريده من األخال  املستهسنه فال جيد 
  الغايه القصتوى من التصن  والتغزل والنشـاط بـل إرا فـرغ يركبـه 
ـــزول النشـــاط واملـــر  واحلمـــا  أنشـــ  مـــايكون  الفتـــور والكســـل وي

وأقوى   رل  احلال الذى يكون ا نسان فيه أ بر مايكون  وأمر 
وأفــا  وممــا جــاء عــن القــدماء مــا حكــى عــن وصــية عجــور لبنتهــا 



قال  يا قبل أن هتـديها لزوجهـا إت أوصـي   بنيـه بوصـية إن أنـ  
قبلتهــا ســعدت ومســاب عيشــ  وعشــق  بعلــ  إن مــد يــده إليــ  

فتــور فــ ن قــبش فــ خنرى وإرفــرى وتكســرى وأظهــرى لــه إســاخاء و 
على شئ من بدن  فـ رفعى صـوت  ابلنتـري فـ ن أوجل فيـ  فـ بكى 
وأظهــرى اللفــ  الفــاحش ف نــه مهــيج للبــاه ويــدعو إىل قــوة ا نعــا  
ف را رأيته قد قرب إنزاله ف خنرى له وقوىل له صـبه   القبـه غيبـه   
الركبه ف را هو صبه فطامسإى له قليالري وضميه وإصـ ى عليـه وقبليـه 

 مو ى ماأمسيمل نيك  وإن  خل علي  يوما مهمو  فتلقيـه  وقوىل
  غاللـــه مطيبـــه  يغيـــمل هبـــا عنـــه جارحـــه مـــن جســـد  ت أعتنقيـــه 
وإلتزميه وقبلى عينيه وعارضيه وخديه ف ن أرا  املعاو ه فأظهرى لـه 
املســـــاعده فبهـــــذا تبلغـــــني إىل قلبـــــه ومتلكيـــــه وشبـــــ  وصبيـــــه هـــــذا 

وقالــ  لــه إعلــم إت قــد رللــ  ماأوصــي  بــه وتركتهــا وأتــ  روجهــا 
لــ  املركــمل وســهل  لــ  املطلــمل ف قبــل وصــيىت و جــالف كلمــىت 
فقال يا الـزوج قـوىل مابـدا لـ  فلسـ  رالفـ    رلـ  قالـ  إرا 
خلـوت بزوجتـ  فتـذ مـا أر ت مــن النيـ  الصـلمل والرهـز القــوى 
واثورها مهباورة األسد لفريسته وإجعل رجليهـا علـى عاتقـ  وإ خـل 

إبطهـــا حـــىت ومعهـــا صتـــ  وتقـــبش علـــى منكبيهـــا  يـــد  مـــن صـــ 
سمسراال أصابع  ت ض  إير  بني شفريها وأعركهما به وهـو خـارج 
و توهه وقبلها وإ ل  شفريها  لكاري رفيقاري ف ن رأيتهـا تغيـمل فأوهـه 
حينإــذ كلــه فــ را  خــل كلــه وحكــ  شــعرهتا شــعرت  وإيــر   اخــل 

اجــاري رفيقــاري وإبـــدأ حرهــا فهــرص روا ه وفــتش خبــا ه ت أخرجــه إخر 
ابلرهز ف هنا سوال تغربل من صت  وترهـز وتلتـز هبـا وتريـ  غلمتهـا 



وتظهر شبقها وصنعتها حىت تصبه وإحرص كل احلـرص وإجتهـد أن 
يكـــون صـــبكما مجيعـــاري   موضـــ  فـــذل  ألـــذ مـــايكون عنـــدها فـــ را 
فرغتما فقوما حينإذ فغغتسـال ابملـاء غسـالري نظيفـاري وقـد أهـديتها لـ  

كيف تعمل وتغتسل ت عو ا إىل فراشكما فالعبهـا سـاعه وأوصيتها  
وقبلهـا واشـها ت نومهــا علـى وجههـا وإجلــ  علـى فتـذيها وريــق 
إير  ترييقا يكماري وضعه بـني ألبتيهـا وحـ  ابب احللقـه قلـيالري قلـيالري 
ــر لــذه و غدغــه فأوهــه  ف هنــا تطمــإن ووــد لــذل  احلــ  بــرأس ا ي

كلــه وإرهــز وإبــدأ ف هنــا مــن صتــ  قلــيالا قلــيالري برفــق حــىت تســتوفيه  
سوال تعين  فال تزال كذل  حـىت تصـبه فـ را صـمل ف ـمها ضـماري 
شديداري وألصق بطن  بظهرها وأسأيا أين هو ف هنا جامسب  خطـاب 
مـــذهول و تـــزال هكـــذا تفعـــل إن أحببـــ    احلـــر أو   ا ســــ  
ــذ مــايكون   النهــار ألنــ  تشــاهد  وإعلــم أن النيــ    ا ســ  أل

 خوله من عينـه إىل بي ـته فالليـل نيـ  احلبـل وهـذا  بـ  خروجه و 
نيـ  أهــل املعرفــه واجملـربني ولــ  أن جتــار فيمـا تريــد  وأمــا اهــوارى 
فــ ن الواحــده ميكــن أن تبــاع لرجــل وعشــرين وثالثــني فتلقــى مــنهم 
فنــــون وأنــــواع وتــــتعلم مــــنهم نيكــــاري خــــالال نيــــ  اآلخــــر فــــ ن أرا  

لهـــا إىل ماعرفـــ  وليطالبهـــا املســـتمت  مـــن واحـــدة مـــن هـــن ء فليك
ابألنــواع الــىت هبــا نيكــ  ف هنــا تريــه مــن الــزوا  واخلبــا  وتســمعه مــن 
الكال  والغنج مامل يقدر علـى باعـه  وأعلـم أن القبلـه أول  واعـى 
الشهوه والنشاط وسبمل ا نعا  وا نتشار ومنه تقو  األيور وهتيج 

لتــــني بع ــــه ا وث والــــذكور و ســــيما إرا خلــــ  الرجــــل مــــابني قب
خفيفــه وفرصــه ضــعيفه وإســتعمل املــ  والنتــرة واملعانقــه وال ــمه 



فهنالــ  تتــأجج الغلمتــان وتتفــق الشــهواتن وتلتقــى البطنــان وتكــون 
ـــا   القبـــل مكـــان ا ســـتإذان وإســـتدلوا ابلطاعـــه علـــى حســـن ا نقي
واملتابعـــه والســـبمل   شـــغف ا نســـان ابلتقبيـــل إرـــا هـــو لســـكون 

ــه وهتــو  ــنف  إىل مــن صب اه فلــذل  قــالو البــوس بريــد النيــ  قــالو ال
وأحسن الشفاه وأشـدها هتيجـاري وأوفـق مـا   األعلـى منهـا وإمحـرت 
ـــ را عـــش عليهـــا  ولطفـــ  وكـــان   األســـافل منهـــا بعـــش الغلـــ  ف
إخ رت ف ن القبله يذه الشفه أحلى وأعذب وقالوا إن ألـذ القبـل 

لرجل ورل  قبله ينال فيها لسان الرجل فم املرأه ولسان املرأه فم ا
إرا كانــ  املــرأه نقيــة الفــم مسيبــة الرادهــه ف هنــا تــدخل لســاهنا   فــم 
الرجل فيجد بذل  حرارة الريق وتسرى تل  احلراره والتستني إىل 
ركر الرجل وإىل فرج املرأه فيزيد شبقهما وغلمتهما ويقوى شهوهتا 

 فيز ا  لوهنما صفاءاري وحسناري. 
 
 {النساءالباب الهبامن والعشرون   غرادز }

إعلـــــم وفقـــــ  هللا تعـــــاىل أن شـــــهوه املـــــرأه   صـــــدرها ورلـــــ  أنـــــه 
ماالتصـــق صـــدر رجـــل بصـــدر إمـــرأه ماقـــدرت علـــى منعـــه ت تنـــزل 
شهوهتا إىل شراسيف الصدر ت إىل مايتصل به سفالري رالال الرجـل 
  نــزول مادــه إىل ظهــره ت وــرى شــهوهتا   العــرو  ووــذب املــوا  

قــوى الرجــل ألن الرجــل ي ــعفه مــن موضــ   ون موضــ  وليســ  ك
اهماع واملرأه يقويهـا اهمـاع ت تنـزل شـهوهتا إىل األحشـاء وموضـ   
كــون الولــد ت تنــزل إىل احلــالبني وتنقســم مــن هنــا  ميينــاري ومشــا ري   
إث  عشر عرقاري وهى املسماه أرحاماري على عد  ال وج ا ثـ  عشـر 



رى النطفـه لكـون سته منها ميني الفرج وسـته أخـرى يسـاره وهـى جمـا
الولد و  هذه العرو  جيرى    احليش من أجل رل  أن املرأه إرا 
محلــ  إنقطــ     احلــيش وإنســدت هــذه اجملــارى ابلنطفــه ومنعــ  
احليش ومنهن مـن صـيش مـ  احلمـل وهـن قليـل ورلـ  يكـون لعلـه 
وإن مل تكــن علــه فإلتســاع اجملــارى ور  ة الــد  فتأخــذ مسبيعــة الولــد 

لـه ماصتاجـه منـه  وأمـا سـبمل نـزول    احلـيش فــ ن  والقـوة املصـورة
النســاء وإن غلــمل علــى مــزاجهن الرمسوبــه ولــذل   نــ  أعطــافهن 
وكالمهن وملا كان الرجل تقبل حرارته من منافـذ جلـده ومـن منابـ  
جلــده ظهــرت راراتــه مــن مجيــ  جســده واملــرأه قليلــة املنافــذ فيعــو  

اخـالري   العـرو  فيتولـد لغلبه الرمسوبه على جلدها ومزاجها رارها  
 مـــا ر يإــــاري فاســـداري   العــــرو  جيتمــــ    أوقـــات معلومــــه حــــىت إرا 
تكامل  فعته الرمسوبه على جلدها ومزاجها رارها  اخالري   العرو  
ــا فاســدا   أوقــات معلومــه  أمــا تقســيم شــهواهتنت فبقــدر   مــاري ر يإ
ا غرادــزهن فــ هنن مــن تكــون معتدلــه املــزاج والشــهوه فيكــون نصــفه
األعلى أشد حـرارة مـن األسـفل فـ را بوشـرت صركـ  شـهوهتا ور ـا  
كان  حرارة الصدر فيكهبـر هتـيج الشـهوه واحلـراره فيكهبـر ضـهكها 
وإضطراهبا ومنهم من تكون  ون هذا املزاج فيصريمنها البكـاء فـ را 
صركــ  الشــهوه إىل األســفل وجــدت الرمسوبــه مــا مينعهــا مــن النفــور 

املــزاج صتــاج صــاحبته إىل مســول املباشــره  فيــنثر إبطــاء شــهوهتا وهــذا
ــار الكهــول ملــا وــد فــيهم مــن  فــئ شــهوهتا  وإ مــان العمــل ر ــا جت
 بطادهم عن مقدار حدة الشـباب وحـرارة إنـزايم ومـنهم مـن تكـون 
صركــ  احلــرارة الغريزيــه مــ  الشــهوه وحــني املباشــره تعلقــ  الرمسوبــه 



اال صـــاحبه هـــذا اللزجـــه الـــىت تكـــون   هـــذه اجملـــارى فغـــريت أوصـــ
املزاج ور ا ينريها ومينعهـا لـذة الشـهوه وهـذا النـوع مكـروه اجملامعـه 
قليل احلمل وإن محل  مل ينمن على الولد  ومنهن من تكون حـاره 
النصـــف األعلـــى معتدلـــه النصـــف األســـفل فشـــهوهتا تنبعـــ  قلـــيالا 
ــة املــزاج والشــهوه فيهــدث  قلــيالري إىل جمــارى الطبيعــه فتكــون معتدل

ــــه علــــى فيهــــا ال ــــه أو املقارب تبســــم والعــــج واحلــــدي  ومعــــ  املطالب
مايســـرع شـــهوهتا وشـــهوة امل ـــاج  يـــا والتقبيـــل وال ـــم والرشـــف 
وال ــــه  املعتــــدل حبســــمل الدغدغــــه الــــىت تكــــون مــــن إنصــــباب 
الشــهوه وإن محلــ  صــاحبة هــذا املــزاج فــ ن ولــدها يكــون صــاحلاري  

هــذا  ومــنهم مــن يغلــمل علــى مزاجهــا واليــب  فــ را بوشــرت تصــاعد
املزاج إىل  ماغها مايغلمل عينيها ويغري أوصافها حىت تعـش وتكـد  
وتصــرخ ور ــا كبســ  عليــه للعــش عنــد  فــق الشــهوه إىل أن تقطــ  
منــه مــاإتفق مــن حلمــه أو ثوبــه فلــو  اخللــف الــذى يكــون بــني ميــاه 
الرجال والنساء وبعدما بني الغرادز لكان النسل أكهبر مـن أن تسـعه 

 ا نسان وف له على غريه من كافة احليوان. األرض لكهبرة غشيان 
ــــاب التاســــ  والعشــــرون   تقــــدير مــــاينبغى أن يســــتعمل مــــن } الب

 {اهماع
وأعلم أن جهال املطببني قـد نقصـوا علـى النـاس لـذاهتم ورعمـوا أن 
اهمــاع عظــيم ال ــرر ســبمل الســقم وايــر  هــذا ابمســل عقــالا وشــرعاري 

ادــة ســنه و يفوتــه اهمــاع ألو رأينــا مشــايخ مســاعنني   الســن  ــو امل
ليله وله مـن احلـواس واحلـدس والـبطش مـايفوقون بـه علـى كهبـري مـن 
الشباب  ورأينا مجاعه مل جيـامعوا قـ  اسـرع إىل ايـر  بـل املـوت إمـا 



ل ــعف تــركيبهم أو ألســباب أخــر واحلــق أن نقــول أن اهمــاع ضــار 
ابملشــايخ واملرضــى ومــن كــان ضــعيف الاكيــمل وي ــر إرا إســتعمل 

كهبــر مــن املقــدار والواجــمل و ــن نقــدر مــاينبغى للنــاس ا قتصــار س
عليه م  وجو  الصهه والعافيه الكامله فنقول إرا كان الفـىت مـابني 
البلــوغ وبــني إثنتــني وعشــرين أنــه ي ــرة ا كهبــار وأن مــابني الســتني 
والسبعني حبكم أن يكون صهيح املزاج قوى الاكيـمل ف نـه يتهمـل 

ات ومــــن كــــان فيمــــا بــــني الســــبعني رلــــ    كــــل شــــهر ثــــالث مــــر 
واخلمسه والسبعني فيجور له املره واملراتن حبسمل قوته وماجيده من 
نفسه ومن النشاط ومن وصل إىل الهبمانني أوقارهبا فال شتمل أكهبـر 

تدى الهبمـانني  يصـلح لـه البـاه ‘من مرة أو مراتن   السنه ومن ت
و ري وأع ـا ه قويـه أصالري ة وسبيله أن يهجره  وأما من كان تركيبـه قـ

وسسه شديد ف نه جيورله ماكان من أبناء الستني وعلى هـذا القيـاس 
ممــا ركــروه فأماالــذين ي ــرهم البــاه الــذى جيــد صــداعاري عقــمل البــاه 
وخفقان   قلبه وصفره   لونه ومن يغلمل علـى عينيـه اليـب  ومـن  
كــان غــري كامــل الصــهه ومــن كــان يعتــا ه النقــرص أو وجــ  الكلــى 

باه ف نه ي ره  وأ  اللذين يـنفعهم البـاه فالشـباب واألصـهاء ف ن ال
ومــن كــان الشــو  والشــبق غالبــاري عليــه ومــن قــد بعــد عهــده بــه مــن 
الشــباب ومــن قــد قــارب أليفــاري أو يبــوابري أو العاشــقات الــىت يعــرض 

 ين املرض املعروال  ختنا  الرحم. 
ـــذى} ـــون   األشـــياء املتـــدره واملنومـــه ومـــا ال ـــاب الهبالث يســـرع  الب

 {السكر



قــال جــالينوس ممــا يســرع الســكر وشــور األتــرج وصــمي اخلشــتاع 
والبنج األسو  من كل واحد نصف  رهم جوربواسل وعو  من كـل 

ـــه ورن  انـــق  صـــفة تفاحـــه )واحـــد قـــرياط يتتـــذ أقراصـــاري الشـــربه من
رعفـران وميعـه ومحامـاري ولفـا  وقشـور أصـل  (تسكر سريعاري إرا مشـ 

صــــفه )منــــه تفاحــــه منقوشــــه وتشــــم  اليـــ و  يــــنعم ســــهقه ويتتــــذ 
ــذر بــنج ويــ و  مــن كــل واحــده  انــق   (أخــرى مــر وميعــه ســادله ب

قشــور اليــ و  وأفيــون مــن كــل واحــد نصــف  (صــفة  واء يســكر)
صـفه ) رهم وجوربوا وعو  من كـل واحـد ورن  انـج وهـى الشـربه  

ينخــذ يــ و  جــزء ومسباشــري مهبلــه يســهق رلــ  ويعجــن  ــاء  (تنــو 
رمسـمل فــ را أر ت أن تـدخن بــه فسـد أنفــ  بقطنــة شـجرة احلرمــل ال

 مرواه بدهن.
روى عــن عبــد هللا بــن  (فادــده)وهــذه مجلــة فوادــد   حســنها فرادــد 

مسعو  رضى هللا عنه أنه قال ملـن قـال لـه أشـكو قلـة اهمـاع وكهبـرة 
البلغم والبول خـذ مـاعلم  رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم حلفـ  

غم ويزيــد   اهمــاع فقلــ  صــفه ىل القــرآن والعلــم واحلــدي  وللــبل
قـــال خـــذ ورن عشـــرة  راهـــم ســـكر وعشـــرة  راهـــم قرنفـــل وعشـــرة 
 راهم لبان ركر وعشره  راهم حرمال وخذ الربعه و قهـا  قـاري جيـداري 
وأفر  احلرمل علـى اهميـ  وإسـتعمل  رعـني عنـد النـو  ف نـه رعـيم 
ف ن مل ينفع  فقل إبن مسعو  كارب وكذب على رسول هللا صـلى 
هللا عليه وسلم  قال بن الشارىل فهفظتها وحفظها إبـراهيم و اوو  
ومالــــ  والليــــ  واألورعــــى وشــــ  وإبــــراهيم التميمــــى وأبــــو حنيفــــه 

ملـن فـا ركـره وقلـ  عتـه وكرهتـه روجتـه تنخـذ  (فادـده)والشارىل  



علــى بركــة هللا تعــاىل صــفار ثــالث بي ــات بعــد أن تســلقها و خــذ 
ريــر وســته  راهــم كبــاب صــي  وتــد  أربعــة وعشــرين  رعــاري بــذر ج

اهميـــ   قـــاري وعمـــاري و خـــذ ورن اهميـــ  عســـل  ـــل منـــزوع الرغـــوه 
وجلــ  صــفار البــيش ابحلــوادج وت ــعها   العســل وصركهــا صريكــاري 
جيــداري حــىت تصــري شــيإاري واحــداري ت ــعه   إوء مــزجج ويســتعمل منــه 

هـذه الهبالثـه  عند النو  مقدار اهوره اينديه ثالثة أ   من غري مجاع
ووعــل الغــذاء مصــلو  اللهــم ال ــات والفــراريج وكــذا العشــاء ف نــه 
ــو كــان عنــده أربــ  روجــات وعشــرة جــوار لطــاال علــيهن   ليلــه  ل

ــــده)واحــــده جمــــرب صــــهيح  معجــــون الهبــــو  كهبــــري الشــــهرة    (فاد
ــــمل القدميــــه وهــــو جليــــل املقــــدار خطــــري املنــــاف   ــــراابرين والكت الق

بـه ويـنجح   كـل مـرض ابهـ  وتركيبـه يستأصل شـافةالبلغم والرمسو 
ابلذات لتهيج الباه وا نعا  ف نه يعيـد رلـ  بعـد اليـأس أعظـم مـن 
الســـقنقور وينفـــ  مـــ  رلـــ  مـــن الفـــاجل والنســـيان والـــرعش وضـــيق 
الــنف  وإرجــاء اللســان والســعال الرمســمل وفســا  الصــوت والبهــه 
والــــر   والــــ   وضــــعف الفــــنا  والكــــد وأمــــراض املقعــــده وســــادر 

اعها والـرحم ويـدروشمر اللـون جـداري غالـمل رلـ  مـن وربـه وهـو أنو 
ي ر الشبان وروى ا حاا  وا كهبار منه ر ا ولـد الـداء ويصـلهه 
الســكنجبني وشــراب العنــاب وهــو حــار   الهبانيــه  بــ    األوىل 
وإرا مسلى  هنه على البدن من  مـن نكابـة الـ   وقوولصـوت وقلـ  

بقــى قوتــه أربــ  ســنني وينبغــى أن تكــون األاثر أو علــى اآللــه هــيج وت
ــو  يطــبخ بعــد  قــه  شــربته   غايــه الــ   مســقالني وصــناعته رمســل ث
برمسل ونصف لب حليمل حىت يشربه ت برمسل بن بقـر حـىت يشـربه 



ابلعســل ينعقــد ويلقــى عليــه رجنبيــل فلفــل  ارصــي  كبابــه وجوربــوا 
يـل عاقرقرحا خولنجـان مـن كـل مهبقـا ن رعفـران مهبقـال ونصـف وقل

مــن  هــن الــور  ومــن أرا  النفــ  بــه مســالء علــى  ــو اآللــه أخــذ مــن 
روى عن سـيدو ا مـا  علـى عنـه أبيـات  (فادده) هنه قبل العسل  

   هذا املع :
   الباه خذ ماقلته بعيان ***** مسالمل الزواله ما قد ضاره 

 حسناري ومل تقدر وى ابلهبات *****إن كن  تقرب   الدجري لزوجة 
   جسم  الت يد اب مكان *****   هذا عنيناري يكماري أو كن

 أحليل  املرخى على الوركان ****وإرا  نوت يا ينا  ويرجى 
ماتشتهى   السر  *****إن رم  تبلي من لذارة وصلها 
 وا عالن

 وسنبالري ويكون ابمليزان *****خذ رجنبيلتني فبل قرنفالري 
 صطكى  تى بغري تواتوامل *****واهور مسيمل م  كبابه نسبة 
 والدار فلفل أيها ا نسان *****والقرفة اللف الىت مامهبلها 
 وإمسرحه   عسل على النريان *****   اهمي  وهزه   منتل 

تقوى فتسهبهه إىل  *****قد أحكم التهري  وإحذر وره 
 اخلسران

 من  األرى  شيإة الرمحن ****فيزول ماتشكوه من أمل اهوى 
 إعالن أسرار من ا ميان *****اء فقد نصهت  ف ستم  هذا الدو 

لقـوة البـاه وللـ و ه والنقطـه وللرجـل الـذى مل صمـل روجتـه  (فادـدة)
ينخذ قرفه وقرنفل ورجنبيل وحبل هال ولبان ركر وبـذر جـزر وحبـه 
ســو اء وأجــزاء مســواه يســهق اهميــ  ويطــبخ بعســل و كــل منــه 



اء حــىت يــ أ ف نـه ينــزل منــه فـامسوراا بعــد العشـاء ويســتعمل بعــد العشـ
قـل  (صـفه لتعظـيم الـذكر)مهبل بياض البـيش عنـد إنقطاعـه ويطيـمل 

أن يكـــون يـــا شـــبيه ينخـــذ أحاليـــل  ـــو محـــار كفـــرس فيقطـــ  قطعـــاا 
ــه مــده  صــغاراري ت يطعــم لدجاجــه ت تطــبخ   مــاء يغمرهــا ميكــ  في
مسويلــه ت يغمــ    املغطــ  وميكــ    كــذل  ت يتعــامسى الفرخــه 

ف نه يعظم ركـره حـىت يقـارب ركـر احلمـار و يتنـاق  بعـد  املسلوقه
تصلمل الـذكر وتسـتن  (صفه للباه)رل  وهذه من أعظم الفوادد  

الفرج جداري وتنقيه من الرمسوبه والروادح الكريهـه ينخـذ فافلـه وكبابـه 
وسارجنان وبسباسـه ورجنبيـل وتـني فيـل وعـرال رهـمل وجـور الطيـمل 

ال ابلقسـ  الشـامى وصـمي وخولنجات عفارىب ورلسـن وهـو املعـرو 
أجزاء مسواه يذاب الصمي   قليل من املاء بعـد أن تـد  احلـوادج 
وعمـــاري ت ت ـــرب ابملـــاء املـــذاب فيـــه الصـــمي حـــىت تكـــون   قـــوا  
العجني ت وعل أقراصاَ الواحد منهـا قـدر نصـف  رهـم ووجـف   
الظــــل وإرا أر ت إســــتعمال مــــا ركــــر فتــــذ قرصــــني ف ســــتهلبهما 

بـه الـذكر ف نـه   رلــ  غايـه قـل أن يوجـد لـه شــبيه واثلـ  ف مسـح 
 وقد جربناه غري مره فوجدوه فو  املراه وعلي  به والسال .

 
 مت حبمد هللا


